
بغداد/ الزوراء:
هنـأ االتحـاد العـام للصحفيـني العرب 
جمهوريـَة العـراق ونقابـة الصحفيني 
العراقيني بفوز املنتخب العراقي ببطولة 
كأس الخليج العربي الخامسة والعرشين 
التي استضافتها محافظة البرصة.وقال 
رئيس اتحـاد الصحفيني العـرب، مؤيد 
الالمـي، يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: ان 
االتحـاد العام للصحفيـني العرب يتقدم 
بأصدق التهاني لجمهورية العراق قيادة 
وشـعباً، ولنقابة الصحفيـني العراقيني 
ولجميـع الشـعب العراقـي، بمناسـبة 
نجاح دولة العراق يف تنظيم بطولة كأس 
الخليـج العربي لكـرة القدم الخامسـة 
والعرشين وفوز املنتخب العراقي بكأس 
البطولـة . وأضـاف: ان االتحـاد يثمـن 
الجهد الذي قامت بـه نقابة الصحفيني 
العراقيـني إلنجاح البطولة واملسـاهمة 

مـع باقـي املؤسسـات الوطنيـة يف هذا 
النجاح .ويعرب اتحاد الصحفيني العرب 
عـن خالـص التهانـي لالعبـي املنتخب 
الوطنـي العراقـي عـىل النتائـج املميزة 
التـي حققوها خـالل البطولـة، متمنياً 
لهـم مزيداً من النجاحات يف املسـابقات 
القادمة، ومتمنياً لجمهورية العراق كل 

النجاح والتقدم واالزدهار . 

بغداد/ مصطفى العتابي:
العراقيَّـة،  الخارجيَّـة  أدانـت وزارة 
السـلطات  سـماح  األحـد،  امـس 
املتطرفـني  أحـد  قيـام  السـويديَّة 
املُصَحـف  مـن  نسـخة  بإحـراق 
الرشيف.وذكـر بيان للـوزارة تلقته 
الخارجيَّـة  ”وزارة  أن  ”الـزوراء“: 
العراقيَّة ُتعرُِب عن إدانة واسـتنكار 
ُجْمُهوريَّة العراق الشديدين، لسماح 
السلطات السـويديَّة ألحد املتطرفني 

بإحراق نسخة من املُصَحف الرشيف 
أمـام سـفارة ُجْمُهوريَّـة تركيـا يف 
ستوكهولم“، مؤكدة أن ”هذه األحداث 
من شـأنها تأجيج مشاعر املسلمني 
حول العالم وتشكل استفزازاً خطرياً 
البيان،  الوزارة، بحسب  لهم“.ودعت 
”املجتمع الدويلّ إىل تحّمل مسؤولياته 
لوقـف مثل هذه األعمـال املرفوضة، 
ونبذ كل أشـكال الكراهية والتطرُّف 

ومحاسبة مرتكبيها“.

بغداد/ الزوراء: 
بارش حيـدر محمد مكيـة، امس األحد، 
مهـام عملـه رئيسـا للهيئـة الوطنيـة 
الوطنيـة  الهيئـة  لالسـتثمار.وقالت 
لالسـتثمار يف بيان تلقته ”الزوراء“: إن 
”حيدر محمد مكية، بـارش مهام عمله 
رئيسـا للهيئـة الوطنيـة لالسـتثمار“، 
الفتـة اىل أن ”مكيـة عقـَد اجتماعاً فور 
والـكادر  العامـني،  باملـدراء  وصولـه 
املتقـدم يف الهيئة“.وأكـد عـىل ”وضـع 
الخطط واالسرتاتيجيات وحسب املنهاج 
الحكومي لرئيس مجلس الوزراء محمد 

للنهوض باالستثمار  السـوداني  شـياع 
يف البلـد، ومعالجـة األخطاء السـابقة، 
والسري قدما بعملية استثمارية مواكبة 
ملا تشـهده الـدول املتطـورة“، مبينا أن 
”العـراق يمتلك كل مقومـات النجاح يف 
هذا القطاع املهم“.وشـدد رئيس الهيئة، 
بحسـب البيـان، عـىل ”أهميـة أن تبذل 
كوادر الهيئة الوطنية لالسـتثمار أقىص 
جهودها خالل الفرتة املقبلة، لتحسـني 
الواقـع االسـتثماري ومحاربة الفسـاد 
وإيجاد الحلول للعقبات أمام املستثمرين 

خالل فرتة زمنية قصرية“.

انقرة/ متابعة الزوراء:
بدأت املعارضـة الرتكيـة بالفعل تكثيف 
اجتماعاتها ضمن ”التحالف السـدايس“ 
الذي يقوده حزب ”الشـعب الجمهوري“ 
الـذي يعـد حـزب املعارضـة الرئييس يف 
البـالد، بهـدف اختيار مرّشـٍح مشـرتك 
للتحالف كي ينافس الرئيس الرتكي رجب 

طيب أردوغـان يف االنتخابات الرئاسـية 
والربملانية املقبلة التي ستشـهدها تركيا 
بعـد عّدة أشـهر، فهـل يمكـن أن تؤدي 
اختيـار مرّشـٍح  إىل  االجتماعـات  هـذه 
واحـد للمعارضة؟بحسـب مصـادر من 
حـزب املعارضة الرئييس، فـإن التحالف 
السـدايس الذي يقوده، واملكون أيضاً من 

حزب ”الجيد“ القومي الذي ُيعرف بحزب 
”الخري“ و“حـزب الديمقراطية والبناء“ 
و“حـزب املسـتقبل“ و“حزب السـعادة 
اإلسـالمي“ و“الحزب الديمقراطي“، لم 
يتوقـف عن عقد اجتماعاته منذ أشـهر. 
لكن الحكم الذي صدر مؤخراً بحق عمّدة 
اسـطنبول أكرم إمام أوغلـو الذي ينتمي 

لحزب ”الشعب الجمهوري“ قلب الطاولة 
عـىل التحالـف بعـد منـع رئيـس بلدية 
اسطنبول من مزاولة العمل السيايس إثر 
إدانته يف قضية إهانة مسؤولني حكوميني 
الشهر املايض.وكشـفت املصادر املقرّبة 
من كمال كيليتشـدار أوغلو رئيس حزب 
”الشـعب الجمهـوري“ لـ“العربية.نت“ 

أن ”الحكم الصادر بحق إمام أوغلو أرغم 
التحالف عـىل تكثيف اجتماعاته الختيار 
مرّشٍح آخر السـيما وأن إمام أوغلو بات 
مسـتبعداً مـن السـباق الرئـايس نتيجة 
الحكـم الصـادر بحقـه بعدمـا كان من 

املتوقع أن يكون مرّشحاً للتحالف“.

بغداد/ مصطفى فليح:
أصدر رئيس مجلـس الوزراء، محمد 
شياع السوداني، عدة قرارات لتثبيت 
سـعر الـرصف، وفيما وجـه بإعادة 
النظر بعمل هيئـة الرضائب العامة، 
أكـد أن الحكومـة لـن تتسـاهل إزاء 
أي رضر يكـون املواطـن ضحيته، يف 
حني ابدى دعمه للسـلطة القضائية 
بجميـع مؤسسـاتها، مشـددا عـىل 
القانـون  كلمـة  تـرسي  أن  أهميـة 

املكتـب  الظروف.وذكـر  جميـع  يف 
االعالمـي لرئيـس الـوزراء يف بيـان 
تلقتـه «الـزوراء»: ان رئيس مجلس 
السـوداني،  الـوزراء محمـد شـياع 
تـرأس اجتماعـاً مـع اتحـاد الغرف 
التجارية العراقية، ُخصص للبحث يف 
أسـباب تقلبات سعر الرصف للعملة 
األجنبية يف السوق العراقية وتأثريها 
عـىل املواطنـني، ووضـع معالجـات 
وحـرض  الشـأن،  بهـذا  حاسـمة 

االجتمـاع محافـظ البنـك املركـزي 
للمنافذ  العاّمون  العراقي، واملديرون 
والكمـارك،  الحدوديـة، والرضيبـة، 
واملعـارض التجارية.واضـاف البيان 
السـيد  توجيهـات  عـىل  بنـاًء  انـه 
رئيس مجلس الـوزراء، وما ُطرح يف 
االجتمـاع، جرى اتخاذ عـّدة قرارات 
تصّب يف مسـار تثبيت سعر الرصف 

ومنع التالعب.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
قال بـوب باور، املحامي الشـخيص 
للرئيس األمريكي جو بايدن يف بيان، 
إن محققـي وزارة العدل عثروا يوم 
الجمعـة عىل مـواد رسيـة إضافية 
أثنـاء تفتيـش منـزل الرئيـس جو 

بايدن بوالية ديالوير.
وأوضح بوب باور أنـه خالل عملية 
البحـث التـي اسـتغرقت قرابـة ١٢ 

ساعة يوم الجمعة «استحوذت وزارة 
العدل عىل املواد التي اعتربتها ضمن 
نطـاق تحقيقهـا، بما يف ذلك سـتة 
عنـارص تتكون مـن وثائق بعالمات 
التصنيف واملـواد املحيطة، وبعضها 
مجلـس  يف  الرئيـس  خدمـة  مـن 
الشـيوخ، وبعضهـا كان مـن فرتة 
واليته كنائـب للرئيس باراك أوباما، 
كما أخـذت وزارة العـدل مالحظات 

مكتوبة بخط اليد من سـنوات نائب 
الرئيس ملزيد من املراجعة».

وهذه العنارص الستة، باإلضافة إىل 
املواد التـي تم العثور عليها سـابقا 
يف سـكن بايـدن يف ويلمنغتون، ويف 

مكتبه الخاص.
وأشـار بـاور إىل أن ممثـيل الفريـق 
القانوني الشـخيص لبايدن ومكتب 
كانـوا  األبيـض  البيـت  مستشـار 

حارضيـن أثناء «البحث الشـامل»، 
حيث تمكنـوا خالله مـن «الوصول 

الكامل» إىل منزل بايدن.
وأضاف باور أن وزارة العدل «طلبت 
عدم اإلعالن عن البحث مقدما، وفقا 
إلجراءاتهـا املعياريـة، واتفقنا عىل 

التعاون».
وذكـر املستشـار الخـاص للرئيس 
ريتشارد سـاوبر يف بيان أنه لم يكن 

بايـدن وال السـيدة األوىل جيل بايدن 
حارضين أثناء البحث.

وكتـب سـاوبر أن بايـدن «ملتـزم 
بالتعامـل مع هذا األمر بمسـؤولية 
ألنه يأخـذ األمر عىل محمـل الجد»، 
وهـو وفريقـه «يعملـون برسعـة 
العـدل  وزارة  حصـول  لضمـان 
واملستشار الخاص عىل ما يحتاجون 

إليه إلجراء مراجعة شاملة».
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مقديشو/ متابعة الزوراء:
قتل خمسة مدنيني وأصيب أربعة آخرون، امس 
األحـد، يف هجمات انتحارية شـنها عنارص من 
حركة الشباب عىل املجمع اإلداري يف مقديشو، 

وفق بيان صادر من وزارة اإلعالم الصومالية.
وأضاف البيـان: ان القـوات الحكومية تمكنت 
مـن إنقاذ معظم املسـؤليني املحليـني واملدنيني 
الذيـن كانـوا يف املجمـع أثنـاء الهجـوم الـذي 
ُقتـل فيه سـتة انتحاريني.وأشـار البيان إىل: أن 
االنتحاريـن كانوا بالزي العسـكري، ما مكنهم 

من تجاوز نقاط التفتيش األمنية.وقال مصدر: 
إن أحـد االنتحاريـني فّجـر نفسـه يف البوابـة 
الخلفيـة للمجمـع تمهيـداً لدخـول املسـلحني 
الذين سـيطروا سـاعات عىل أجزاء من املجمع 
قبـل أن تتم تصفيـة ثالثة منهم عـىل يد رجال 
األمن، فيما فجر الثالثة اآلخرون أنفسهم.وأبرز 
املدنيني الذين قتلوا يف الهجوم رئيس دائرة ذوي 
االحتياجات الخاصة يف العاصمة أحمد حسـن، 

وهو كفيف لم يتمكن من الفرار.

نيوزيلندا/ متابعة الزوراء:
اختار حزب العمـال الحاكم كريس هيبكنز ليحل 
محـل جاسـيندا أرديـرن زعيمـا لحـزب العمـال 
ورئيسـا للـوزراء يف اجتمـاع عقـد امـس األحد، 
بحسـب ما ذكـر راديـو نيوزيلندا، بعد اسـتقالة 
رئيسـة وزراء نيوزيلنـدا جاسـيندا أرديرن.وكان 
هيبكنز (44 عاما) املرشـح الوحيد لهذا املنصب، 
وكان تصديـق نواب حزب العمـال يف الربملان عىل 
توليه هذا املنصب إجراء شكليا إىل حد كبري.وجاء 
تعيني هيبكنز يف املنصب بعد اسـتقالة جاسـيندا 

أرديـرن املفاجئة يوم الخميـس بعد قولها إنها لم 
تعد قادرة عىل مواصلة قيادة البالد.ولعب هيبكنز 
دورا مهما يف تصدي نيوزيلندا لجائحة كوفيد19-.

وتم انتخاب هيبكنز ألول مرة عضوا يف الربملان عن 
حزب العمال يف عام 2008، وأصبح اسـما مألوفا 
يف جهود الحكومة للتصـدي لجائحة كورونا.وتم 
تعيينه وزيرا للصحة يف يوليو 2020 قبل أن يصبح 
الوزير املسـؤول عن التصدي لفـريوس كورونا يف 

نهاية العام.
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الزوراء/ حسني فالح:
حـذر مختصون للشـأن العراقي من 
عدم إمكانيـة رصف رواتب املوظفني 
شـح  بسـبب  شـهريا  واملتقاعديـن 
الدينـار لـدى البنـك املركـزي، وفيما 
حددوا اسباب االرتفاع املستمر لسعر 
رصف الدوالر مقابل الدينار، اشـاروا 
اىل ان هنالك ركودا اقتصاديا وشلال يف 

حركة البيع والرشاء يف االسواق.
وقـال النائب عن الحزب الديمقراطي 
الكردستاني، ماجد شنكايل، يف حديث 
لـ“الـزوراء“: ان الحملة االمنية التي 
اطلقتهـا الحكومـة للسـيطرة عـىل 
سـعر رصف الدوالر امـام الدينار لن 
تحل مـن مشـكلة االرتفاع. مشـددا 
عـىل رضورة التعامـل مـع املكاتـب 
املرخصة التـي يحق لها رشاء الدوالر 
مـن البنـك املركـزي العراقـي النه ال 
يسـتطيع احد رشاء الدوالر بالسـعر 
الرسـمي إال البنوك ومكاتب الصريفة 
املرخصة.وأضاف: انه يف السابق كان 
يبـاع الدوالر بفواتري وهمية ويتم من 
خاللها تهريب العملة اىل تركيا وايران 
وسـوريا ولبنان ودول عديـدة، بينما 
اليوم هنالك منصة الكرتونية والبنوك 
التـي تدخل بمزاد العملـة تم تبليغها 
باملعايـري الخاصة باملنصـة منذ اكثر 
مـن 6 اشـهر إال انها لـم تطبق هذه 
املعايـري حتى اآلن، لذلك ال تسـتطيع 

رشاء الكميات املطلوبة من الدوالر.

واشـار اىل: ان الكثـري مـن التجار ال 
يأتـون اليـوم لـرشاء العملة بشـكل 
رسـمي وإنمـا يذهبون للـرشاء من 
خـالل مكاتـب البورصـة املوجـودة 
للتهـرب الكمركـي والرضيبـي، ألنه 
عندمـا يشـرتي مـن البنـك املركزي 
سـتكون هنالـك فواتري رسـمية يتم 

محاسـبتها كمركيا ورضيبيـا، لذلك 
هو يذهـب اىل مصادر اخرى من اجل 
التهريب الرضيبي. مؤكدا: ان الدوالر 
موجـود يف البنك املركزي ويسـتطيع 
املركـزي بيعـه بالكميـة املطلوبة إذا 
ما جاء التجار بالفواتري الرسمية الن 
بعض التجار يأخذ الدوالر عىل اساس 

أن يسـتورد عـىل سـبيل املثـال الف 
طـن من مادة ما يف حـني بالحقيقية 
يسـتورد 100 طـن و900 طن تكون 
وهمية.وأوضـح: ان هنـاك مشـكلة 
سـتكون يف العراق يف كل رأس شـهر 
نحتـاج اىل الدينـار مـن خـالل بيـع 
الـدوالر وتحويلـه اىل دينـار لتوزيعه 

رواتـب. مشـريا اىل: انـه اليـوم لدينا 
80.6 تريليـون دينار عراقي مجموع 
الكتلـة النقديـة املتداولـة، كـم منها 
موجود يف البنوك العراقية ال احد يعلم.
وشـدد: عىل البنك املركـزي ان يعمل 
عىل تطويـر النظام املرصيف ويبدأ من 
اآلن الن مهما كان لدينا من احتياطي 
نقدي وعملة صعبة فال تسـتطيع ان 
تحافظ عـىل سـعر الدينـار. مؤكدا: 
انـه كل يشء متأثـر بالـدوالر، حيث 
هناك عزوف عىل الرشاء يف االسـواق.
ولفت اىل: ان جميع االسواق متوقفة 
حيـث سـوق بيـع ورشاء العقـارات 
والسـيارات واسـواق املـواد الغذائية 
جميعهـا متوقفة وهنـاك عزوف عن 
الرشاء. مشددا عىل رضورة ان يكون 
هنالك تحفيز إلخراج االموال العراقية 
املكتنزة داخل البيوت.من جهته، قال 
املرسـومي،  الخبري االقتصادي، نبيل 
عـىل حسـابه يف الفيسـبوك تابعتـه 
”الزوراء“: ان شـح الدينـار العراقي 
العامـة  النفقـات  لتغطيـة  الـالزم 
ومنهـا الرواتـب احد اكرب املشـكالت 
التي سـيواجهها قريبا البنك املركزي 
العراقـي بسـبب االنخفـاض الكبري 
يف مبيعات البنك املركـزي من الدوالر 
االمريكي ما قد يضطره اىل طبع املزيد 
من الدينار وهو ما سـيضعف قيمته 
ويزيـد من ارتفـاع االسـعار ويفاقم 

الفقر والبطالة يف العراق.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@
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‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc
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بغداد/ الزوراء:
إرهابيني   ٥ قتل  األمني،  اإلعالم  خلية  أعلنت 
يف  الخلية  طوزخرماتو.وقالت  يف  جوية  برضبة 
بيان تلقته «الزوراء»: انه «بعد الرضبة الجوية 
التي نفذت يف قاطع شمال رشقي الدوز اول امس 
بإسناد  الخاصة،  القوات  رشعت  فقد   ، السبت 
املشرتكة  العمليات  قيادة  قبل  من  وتخطيط 
واملقر املسيطر يف طوزخورماتو، بتفتيش مكان 
عىل  «عثرت  انها  الجوية».واضافت  الرضبة 
اثنني  عىل  التعرف  تم  لإلرهابيني  جثث  خمس 

منها والبقية عىل شكل أشالء متناثرة».

@Úiãõi@µÓibÁäg@5@›n‘fl
ÏmbflãÇåÏ†@¿@ÚÌÏu

@Úib‘„Î@÷aã»€a@¯‰ËÌ@lã»€a@µÓ–zó€a@Üb•a
25@ÔvÓ‹£@kÉn‰æa@åÏ–i@µÓ–zó€a

@÷aãyhi@áÌÏè€a@Åb8@ÂÌáÌ@÷aã»€a
—Ìãì€a@—�zó�æa@Âfl@ÚÉè„

@Ú˜ÓË‹€@bèÓˆä@ÈflbËfl@ãíbjÌ@ÚÓÿfl@äáÓy
äb‡rné˝€@ÚÓ‰†Ï€a

@lbjì€a@Ú◊ã®@‚ÏvËi@µÓ„áfl@ÚèΩ@›n‘fl
ÏìÌá‘fl@¿@ÔflÏÿy@Û‰jfl@Û‹« @ıaäåÏ‹€@�bèÓˆä@ç‰ÿjÓÁ@êÌã◊@µÓ»m@NN@aá‰‹ÌåÏÓ„

Ú˜ub–æa@ÊãÌÜäc@aá‰Óébu@Ú€b‘néa@á»i

aáu@Úuãy@p¸by@3@bË‰Ói@fib–†c@9@Übèuc@îË‰m@l˝◊@NN›ñÏæa@çËm@Ú»ubœ
25@ÔvÓ‹Ç@kÉn‰æ@ÚÓjÁâ€a@Ú‹Óÿìn€a@Û‹«@·Ëmã�Óé@ÊÏ�èjÌ@ÂÌáœaã€a@ÜÏéc6@ô

2@ô

 @xÏnæa@?†Ï€a@b‰jÉn‰fl@›j‘nèÌ@äáó€a@áÓè€a
·:@|ˆbó‰€a@Âfl@aÜá«@ÈuÏÌÎ@25@ÔvÓ‹£

بغداد/ الزوراء:
وجه زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى 
الصـدر، عددا مـن النصائـح والتوصيات 
إىل العبـي املنتخـب الوطني بعـد فوزهم 
ببطولة كأس الخليج العربي.وقال السيد 
الصـدر خـالل لقائـه باملنتخـب الوطني 
«الـزوراء»:  تابعتـه  التدريبـي  واملـالك 
«ترشفنـا بوجودكم معنا بعـد هذا الفوز 
العظيـم بـكأس الخليـج العربي، شـكرا 
لكم عـىل هذا الفوز واالنتصار الذي أدخل 
الفـرح والـرسور عـىل الشـعب العراقي 
املظلوم الـذي كثرت أحزانه وقلت أفراحه 
إال منكـم فإنكـم تقدمـون االفـراح عىل 
طبق من ذهب للشعب العراقي».وأضاف: 
«لدي بعض النصائح لكم منها اسـتعدوا 

للوصـول اىل كأس العالـم وإن كانـت يف 
امريكا، واالسـتعداد ليس بسـيطا وإنما 
يحتـاج اىل املثابـرة والجهـد الكبـري مـع 
وجـود املـالك، للوصـول اىل كأس العالـم 
وهـي فرحتنـا االكـرب مـن فرحـة كأس 
الخليج العربي». وتابـع «أنصحكم ايضا 
بعـدم التأثر باألجواء السياسـية، عليكم 
ان ال تتأثرون بالسياسـة سواء سلبيا او 
ايجابيـا فإنكم تمثلون الوطن والشـعب 
وليس السياسيني وال حتى أنا»، مؤكدا ان 
« االحرتاف خارج العراق مهم الكتسـاب 
الخـربات ولكن يجـب ان ال يكـون هدفا 
لالعبـني بـأن يلعبـوا يف الخـارج ويرتكوا 

املنتخب «.

ãÌa5œ@¿@Úébˆã‹€@Èzíãfl@Â«@—ìÿÌ@üäb»æa@Ôéaáè€a@—€bzn€a@NNbÓ◊ãm
Ú‹j‘æa@ÚÓ„bæ5€aÎ@ÚÓébˆã€a@pbibÉn„¸a@¿@ÊbÀÎÜäc@Úèœb‰æ

بغداد/ الزوراء:
كشفت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس األحد، عن إعادة مبلغ (٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار إىل أحد 
فروع املرصف الصناعّي يف بغداد.وقالت دائرة التحقيقات يف الهيئة يف بيان تلقته «الزوراء»: 
فرع  إىل  دينار   (٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) البالغ  القرض  مبلغ  بتسليم  قام  املُقرتضني  «أحد  إن 
املرصف الصناعّي يف ساحة بريوت، بعد مطالبة املرصف بإعادته»، ُمشدِّدًة عىل إن «إجراءاتها 
لتدوير  العام ٢٠١٦؛ إلنشاء معمٍل  يف  املذكور  باملبلغ  القرض  التحقيقيَّة وكشفها عن منح 
، وليس له وجوٌد عىل أرض الواقع،  وكبس النفايات يف ُمحافظة بابل الذي كشفت أنه وهميٌّ
ق فعالً».وأوضحت «عدم قيام املُقرتض،  قادت إىل مطالبة املرصف بإعادة املبلغ وهو ما تحقَّ
الذي قام باستئجار قطعة أرٍض عائدٍة ملكيَّتها إىل بلديَّة الحلة، بتسديد بدالت اإليجار منذ عام 

٢٠١٧، فيما لم تقم البلديَّة بأيِّ إجراٍء من شأنه تحصيل اإليجارات املُرتاكمة».

@paäbÓ‹fl@3@Âfl@ãr◊c@ÒÜb«g@Â‹»m@ÚÁaç‰€a
Ô«b‰ó€a@“ãóæa@∂g@äb‰ÌÜ
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@ÈuÏÌÎ@RU@ÔvÓ‹£@xÏnæa@?†Ï€a@b‰jÉn‰fl@›j‘nèÌ@äáó€a@áÓè€a
·:@|ˆbó‰€a@Âfl@aÜá«

paäaã‘€a@Âfl@�aÜá«@äáóÌÎ@∂Î˛a@Ènè‹u@á‘»Ì@ıbõ‘€a@ê‹™

aáu@Úuãy@p¸by@S@bË‰Ói@fib–†c@Y@Übèuc@îË‰m@l˝◊@NN›ñÏæa@çËm@Ú»ubœ
Êbÿè€a@Û‹«@Újˆbè€a@l˝ÿ€a@ÒãÁb√@ÒäÏ�Ç@Ôflb‰m@á»i @ÒäÎãö@Û‹«@á◊˚Ì@ÚÌäÏË‡ßa@êÓˆä

@ÚflÏÿ®a@·«ÜÎ@?†Ï€a@—ó€a@áÓyÏm

Òäaã®a@pbuäái@üb–Øa@…fl@Ïzñ@ê‘�€a@ZÚÌÏßa@ıaÏ„˛a

“b»öc@Òãì»i@ÜaáÃj€@ÚÓib»Óné¸a@Ú”b�€a@÷Ï–Ì@pbj◊ãæa@Üá«@ZäÎãæa

بغداد/ الزوراء:
السيد  الصدري،  التيار  زعيم  وجه 
النصائح  من  عددا  الصدر،  مقتدى 
املنتخب  العبي  إىل  والتوصيات 
كأس  ببطولة  فوزهم  بعد  الوطني 

الخليج العربي.
لقائه  خالل  الصدر  السيد  وقال 
التدريبي  والكادر  الوطني  باملنتخب 
”ترشفنا  ”الزوراء“:  تابعته 
الفوز  هذا  بعد  معنا  بوجودكم 
العربي،  الخليج  بكأس  العظيم 
شكرا لكم عىل هذا الفوز واالنتصار 
عىل  والرسور  الفرح  أدخل  الذي 
الشعب العراقي املظلوم الذي كثرت 
احزانه وقلت افراحه إال منكم فإنكم 
تقدمون االفراح عىل طبق من ذهب 

للشعب العراقي“.
النصائح  بعض  ”لدي  وأضاف: 
اىل  للوصول  استعدوا  منها  لكم 
امريكا،  يف  كانت  وان  العالم  كأس 
وانما  بسيطا  ليس  واالستعداد 
الكبري  والجهد  املثابرة  اىل  يحتاج 

مع وجود الكادر، للوصول اىل كاس 
العالم وهي فرحتنا االكرب من فرحة 

كاس الخليج العربي“. 

التأثر  بعدم  ايضا  ”انصحكم  وتابع 
ال  ان  عليكم  السياسية،  باألجواء 
سلبيا  سواء  بالسياسة  تتأثرون 

الوطن  تمثلون  فإنكم  ايجابيا  او 
والشعب وليس السياسيني وال حتى 
خارج  ”االحرتاف  ان  مؤكدا  انا“، 

العراق مهم الكتساب الخربات ولكن 
يجب ان ال يكون هدفا لالعبني بأن 
يلعبوا يف الخارج ويرتكوا املنتخب”.

وشعبك  ”وطنك  بالقول:  ومىض 
هو  األول  هدفك  بك،  أوىل  وناسك 
نرصة الوطن“، الفتا اىل ان ”احرتام 
واالداري  التدريبي  والكادر  املدرب 

امر رضوري ”.
وأضاف ”ابتعدوا عما يقال عنكم يف 
مواقع التواصل االجتماعي، كما انه 
الشهرة  عن  تبحثوا  ال  ان  املهم  من 
التواضع  ويجب  التكرب  وعدم 

والبحث عن مصلحة البلد ”.
عىل  الرتكيز  رضورة  عىل  مشددا 

اللياقة البدنية والفكر والثقافة“.
ودعا السيد الصدر الالعبني اىل تعلم 
الصف  ووحدة   ، االنجليزية  اللغة 

فيما بني الالعبني.
موجها شكره اىل اىل املدرب والكادر 
لكرة  العراقي  واالتحاد  التدريبي 
القدم واملحافظ بنجاح بطولة كأس 

الخليج العربي .

بغداد/ الزوراء:
عقد مجلس القضاء األعىل، امس األحد، جلسته 
االتحادية  التمييز  محكمة  رئيس  برئاسة  االوىل 

فائق زيدان، فيما أصدر عدداً من القرارات.
”الزوراء“:  تلقته  القضاء  ملجلس  بيان  وذكر 
األوىل  جلسته  عقد  األعىل  القضاء  ”مجلس  أن 
محكمة  رئيس  برئاسة  االحد  امس  املنعقدة 

التمييز االتحادية فائق زيدان“.
وأضاف البيان أنه ”تم خالل الجلسة :

1.اّبن املجلس القايض املرحوم احمد عبد الجبار 
محمد الذي وافاه األجل اثر مرض عضال واملدعي 

العام املتقاعد املرحوم ضياء عبد االمري عمران.
أجريت  التي  االستعدادات  املجلس  2.ناقش 
 1/  23 بتاريخ  العراقي  القضاء  يوم  الحتفالية 
/2023 ، وتم التأكيد عىل إظهار الحفل بالشكل 

الذي يليق بمكانة القضاء العراقي.

وأعضاء  القضاة  من  عدد  ترقية  املجلس  أقر   .3
التي  القضائية  املناصب  ومنح  العام  االدعاء 
بعض  يف  التشكيالت  إقرار  منحها  يستوجب 
من  املقدم  املقرتح  وفق  االستئناف  رئاسات 
وانتداب  نقل  إقرار  تم  كذلك  االستئناف،  رئاسة 
عدد من القضاة وأعضاء االدعاء العام بناًء عىل 

مقتضيات املصلحة العامة.
تنفيذ  تسهيل  تعليمات  مسودة  املجلس  أقر   .4
احكام املادة (56/اوالً وثانياً) من قانون التنظيم 

القضائي رقم (160) لسنة 1979 املعدل“.
االتحادية  املحكمة  رئيس  ُمنح  ذلك،  غضون  يف 
رسالة  األحد،  امس  عبود،  محمد  جاسم  العليا، 
يف  الدستورية  املحكمة  رئاسة  قبل  من  شكر 

الجمهورية الرتكية.
وذكر إعالم املحكمة االتحادية العليا، يف بيان: ان 
”رسالة الشكر منحت لرئيس املحكمة االتحادية 

خالل  عبود،  محمد  جاسم  العراق  يف  العليا 
االسالمي  العالم  يف  الدستوري  القضاء  مؤتمر 

الدستورية يف  الذي تم تنظيمه من قبل املحكمة 
اسطنبول“.

املوصل/ متابعة الزوراء: 

روايات  األعنف، وفق  يف حادثة هي 

شهود العيان، هاجمت كالب ضالة 

أطفاال صغارا، أمس األحد، ونهشت 

يف  املوصل،  مدينة  يف  أجسادهم 

تنامي  عىل  الضوء  تسلط  حادثة 

خطورة ظاهرة الكالب السائبة عىل 

السكان.

وضجت شبكات التواصل االجتماعي 

الجرحى  األطفال  بصور  بالعراق 

جراء  املستشفى،  إىل  نقلوا  الذين 

رشاسة االعتداء الذي وقعوا ضحيته 

يف املوصل، مركز محافظة نينوى.

االعتداء،  وحشية  تظهر  صورة  ويف 

طفل  وجه  يف  تنترش  الغرز  كانت 

ورأسه، إذ كانت هناك غرز عند أحد 

وأسفل  والفم  الخدين  وأحد  الفكني 

العني وفوق األذن.

التواصل  مواقع  رواد  ووصف 

إىل  داعني  بـ“الفاجعة“،  الحادثة 

لتفاقم  فوري  حد  وضع  رضورة 

ظاهرة انتشار الكالب الضالة وسط 

تهاجم  لكونها  وأحيائها،  املدينة 

السكان وتالحقهم أحيانا.

يف  الطوارىء  قسم  مسؤول  يقول 

الدكتور  العام،  املوصل  مستشفى 

فهد سعود، يف لقاء مع موقع سكاي 

نيوز عربية إن اإلصابات ترتاوح بني 

املتوسطة والشديدة:

العارشة صباحا  بحدود  استقبلنا   

ونهش  لعض  تعرضوا  أطفال   9

عنيف، بينها 3 حاالت حرجة جدا، 

هي  أيضا  األخرى  الحاالت  فيما 

إصابات متوسطة بحاجة للمراقبة 

إعطاء  تم  وقد  الطبي،  واإلرشاف 

األطفال املضادات الحيوية واملصل 

لهم من  بد  الكلب، وال  لداء  املضاد 

عىل  منه  أسبوعية  جرعات  أخذ 

مدى شهر، ومع األسف ولغاية 40 

للعض  تعرضهم  تاريخ  من  يوما 

بهذا  لإلصابة  معرضون  فإنهم 

الداء .

ترميمية  عمليات  إجراء  تم  مبينا: 

تعرضوا  ممن  لبعضهم  وجراحية 

وأجزاء  والرأس  الوجه  يف  لتشويه 

مختلفة من أجسادهم، وعالوة عىل 

التسعة منهارون  األطفال  ذلك فإن 

للغاية  صعب  وضع  يف  وهم  نفسيا 

ونفسية  طبية  ملتابعة  وبحاجة 

مستمرة. مضيفا: األطفال املصابون 

سيبقون يف املستشفى تحت املراقبة، 

حاالتهم  استقرار  من  نتأكد  حتى 

مضاعفات،  وجود  وعدم  الصحية، 

ملواصلة  بالطبع  بحاجة  وسيبقون 

الهجوم  آثار هذا  تزول  العالج حتى 

الرشس عنهم .

 وأكد: وهذه ليست املرة األوىل، فقبل 

حاالت   5 استقبلنا  تقريبا  أسبوع 

عىل  ضالة  كالب  لهجمات  مشابهة 

أخطر  اليوم هي  لكن حالة  أطفال، 

ينبهنا  خطر  ناقوس  وهي  بكثري، 

لهذه  جذري  حل  وضع  رضورة  إىل 

هؤالء  ذنب  فما  الخطرية،  املشكلة 

األطفال الصغار أن يتعرضوا لهكذا 

هذه  بمثل  ويمروا  وحيش  هجوم 

التجربة األليمة.

محمود  العراقي،  الصحفي  ويقول 

املوصل يف حديث مع  الجماس، من 

”:مع  عربية  نيوز  سكاي  ”موقع 

يومي  شبه  بشكل  يتم  األسف 

قبل  من  هجوم  حاالت  تسجيل 

مدينة  أحياء  داخل  السائبة  الكالب 

يف  واملارة  السكان  تطال  املوصل، 

عىل  وخاصة  والطرقات،  الشوارع 

وأصبحت  السن،  وكبار  األطفال 

الهجمات أعنف يف اآلونة األخرية.

املرة  هذه  حدث  ما  لكن  مبينا: 

وحيش  هجوم  فهو  تماما،  مختلف 

بعضها  أن  يبدو  كالب  قبل  من 

قسم  وكان  أطفال،   9 عىل  مسعور 

منهم يف الشارع.. اقتحم كلب بيوتا 

كانت أبوابها مفتوحة ونهش أطفال 

داخلها.

ووفقا ملدير املستشفى الذي يتعالج 

فإنهم  املصابون،  األطفال  فيه 

يمكن  كيف  تفاجأوا  طبية  ككوادر 

لكلب أن ينهش هؤالء األطفال بهذه 

الطريقة الوحشية.

املسعورة  الكالب  أن  املالحظ   

يفرس  ما  وهو  ازدياد،  يف  والسائبة 

تزايد مثل هذه الهجمات يف املوصل، 

تقتحم  ال  عادة  الكالب  أن  حيث 

البيوت وال تبادر بعض املشاة واملارة 

إن لم تتعرض لألذى.

 بعض هؤالء األطفال يف حال بالغة 

الخطورة، وبعد ما شاهدته اليوم يف 

املستشفى من مشاهد تفطر القلب 

لدى رؤيتي األطفال املصابني.

وفوري  عاجل  حل  وضع  من  بد  ال 

إن  إذ  فواجع،  هكذا  حدوث  ملنع 

سكان املوصل بشكل عام يعيشون 

تكرار  العميق جراء  القلق  حاال من 

أن  لدرجة  املفجعة،  الحوادث  هذه 

إرسال  من  يخشون  باتوا  كثريين 

تعرضهم  خشية  للمدارس  أبنائهم 

لهجمات الكالب عىل الطريق.

يف  ألتقيتهم  الذين  املصابني  أهايل 

ومستاؤون  غاضبون  املستشفى 

جدا، وهم يحملون الحكومة املحلية 

ما حّل بأطفالهم نتيجة ما يقولون 

إنه إهمال يف حل هذه املشكلة التي 

وحولت  مضاجعهم،  تقض  باتت 

اآلمنة،  وحواريها  املوصل  شوارع 

لساحات مستباحة من كالب سائبة 

ومتوحشة.

بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف 
عىل  األحد،  امس  رشيد،  جمال 
الوطني  الصف  توحيد  رضورة 
برنامجها  بتنفيذ  الحكومة  ودعم 

الوزاري.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقته 
الجمهورية  ”رئيس  أن  ”الزوراء“: 
استقبل  رشيد،  جمال  اللطيف  عبد 
يف قرص بغداد عضو مجلس النواب 
قبيلة  أمري  العايص  وصفي  الشيخ 

العبيد“.
عىل  للبيان،  وفقاً  رشيد،  وأّكد 
الوطني  الصف  توحيد  ”رضورة 
من  الجهود  وتضافر  والتكاتف 
يف  واالستقرار  األمن  ترسيخ  أجل 
السلمي  التعايش  وحماية  البلد 

املكونات  جميع  بني  واالجتماعي 
وبما يحفظ حقوق املواطنني ويلبي 

احتياجاتهم ومتطلباتهم“.
وأشار إىل ”أهمية دعم الحكومة يف 
الطموح  الوزاري  برنامجها  تنفيذ 
باألوضاع  االرتقاء  يستهدف  الذي 
للمواطنني،  والخدمية  املعيشية 
واإلعمار  البناء  يف  والرشوع 
التحتية  البنى  مشاريع  خصوصا 

األساسية“.
وصفي  الشيخ،  قدم  جانبه،  من 
العايص للرئيس عبد اللطيف رشيد، 
رئيسا  انتخابه  بمناسبة  التهاني 

للجمهورية، مثّمناً ”طروحاته“.
يف  التكاتف  ”أهمية  العايص  وأكد 
السلم  وحماية  التحديات  مجابهة 

املجتمعي“.

بغداد/ الزوراء:
امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنت 
لأليام  البالد  يف  الطقس  حالة  األحد، 
للضباب  املقبلة، فيما توقعت تصاعداً 

وانخفاضاً يف درجات الحرارة.
وذكر بيان للهيئة، تلقته ”الزوراء“: أن 
”طقس البالد اليوم االثنني سيكون يف 
غائماً  والشمالية  الوسطى  املنطقتني 
صباحاً  الضباب  يتشكل  كما  جزئياً 
يف  أما  النهار،  خالل  تدريجيا  ويزول 
الطقس  فسيكون  الجنوبية  املنطقة 
غائماً جزئياً واحياناً غائماً كما يتشكل 

الضباب صباحاً ويزول تدريجيا خالل 
النهار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم 

السابق يف جميع مناطق البالد“.
يوم  ”طقس  أن  البيان  وأضاف 
الوسطى  املنطقتني  يف  الثالثاء  غد 
بعض  مع  صحواً  سيكون  والشمالية 
يف  الطقس  سيكون  فيما  الغيوم، 
املنطقة الجنوبية غائماً جزئياً واحياناً 
أما  صحو،  اىل  تدريجياً  يتحول  غائماً 
مقاربة  فستكون  الحرارة  درجات 
الوسطى  األقسام  يف  السابق  لليوم 
قليالً  ستنخفض  حني  يف  والجنوبية، 

الشمايل  القسم  يف  السابق  اليوم  عن 
يوم  ”طقس  أن  البالد“.وأوضح  من 
بعض  مع  صحواً  سيكون  األربعاء 
الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم 
السابق يف جميع مناطق البالد“.وتابع 
أن ”طقس البالد ليوم الخميس املقبل 
سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً يف 
املنطقتني الوسطى والشمالية، يف حني 
الجنوبية  املنطقة  يف  الطقس  سيكون 
ودرجات  الغيوم،  بعض  مع  صحواً 
الحرارة مقاربة لليوم السابق يف عموم 

البالد“.

بغداد/ الزوراء:
املركبات  عدد  أن  األحد،  امس  العامة،  املرور  مديرية  أكدت 
لشوارع  االستيعابية  الطاقة  يفوق  بغداد  يف  املوجودة 
العاصمة بنحو عرشة أضعاف، فيما أوضحت إجراءاتها لفّك 
العميد  املديرية،  وعالقات  إعالم  مدير  املروري.وقال  الزخم 
محافظة  ”شوارع  إن  صحفي:  ترصيح  يف  القييس،  زياد 
بغداد ال تستوعب الكم الهائل من املركبات املوجودة، إذ إنها 
مشرياً  أضعاف“،  عرشة  بنحو  االستيعابية  الطاقة  تفوق 
من  تستوعب  الشوارع  بأن  التخطيط  وزارة  ”إحصائية  إىل 
250-200 ألف مركبة كأقىص حد“.وأضاف القييس: ”لدينا 

أكثر من 3 - 4 ماليني مركبة حالياً يف محافظة بغداد، وهذا 
الزخم“. عىل  ويؤثر  املروري  السري  حركة  عىل  سلباً  يؤثر 
املروري، إضافة  الزخم  لفك  إجراءات  املديرية  وتابع: ”لدى 
إىل فتح الشوارع ورصد املخالفات التي تؤثر يف حركة السري 
واملرور، منها منع الوقوف املمنوع وعدم االلتزام بالتعليمات 
السري  وكذلك  املرورية،  باإلشارات  االلتزام  وعدم  املرورية 
حركة  يف  تؤثر  ”املخالفات  أن  إىل  االتجاه“.ولفت  عكس 
السري واملرور“، داعياً املواطن إىل أن ”تكون ثقافته طوعية 
لاللتزام بالتعليمات املرورية، خوفاً عىل حياته من املخاطر 

والحوادث وكذلك لتسهيل حركة السري“.
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احتضنتها  التي   ٢٥ خليجي  كأس  بطولة  عىل  الستار  أسدل  باألمس 
أروع  من  واحدٍة  يف  العراقي  املنتخب  فيها  وفاز  البرصة  محافظة 
البطوالت، وكانت بحق مأثرة عراقية كبرية بامتياز، توحد فيها الشعب 
الخليج  يف  االشقاء  بني  االخوي  التقارب  خاللها  من  وتحقق  العراقي 

العربي، بعد أن تضافرت جهود املخلصني يف بلدنا العزيز ..
الوزراء، محمد شياع السوداني، قاد الجهد الحكومي  فرئيس مجلس 
وارشف عىل تفاصيل االستعدادات األولية لغاية اقامة البطولة ونجح 

يف ذلك .
ووفر  املحافظة  جهد  قاد  العيداني،  اسعد  الشيخ  البرصة،  ومحافظ 
اليومي  العمل  تفاصيل  البطولة وعاش ميدانياً  كل مقومات احتضان 

ونجح يف ذلك.
املهنية  مسؤوليته  من  وانطالقا  الالمي،  مؤيد  الصحفيني،  ونقيب 
وعضويته يف اللجنة العليا نجح يف توجيه وسائل اإلعالم لصالح إنجاح 

البطولة .
ووزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم والجهات الساندة انتقلت 
االستحضارات  عىل  يومي  واطالع  متواصلة  اجتماعات  يف  البرصة  اىل 

التي تجري عىل االرض هناك.
هذا  وقبل  البطولة،  إلقامة  الجاهزية  أتم  عىل  كانت  البرصة  ومالعب 
وضيافة  الستقبال  البرصة  محافظة  يف  العراق  ابناء  استعد  وذاك 
األشقاء من دول الخليج، وكذلك من بقية محافظات العراق، والجميع 

نجح يف هذا.
إذن نجحت البطولة ونجحت البرصة ونجح منتخبنا الوطني يف إحراز 
والكرم  العطاء  يف  متميزًة  أياماً  ، وعشنا   ٢٥ الخليج يف نسخته  كأس 
الخليج  دول  من  األشقاء  من  الضيوف  حديث  بحق  كانت  والضيافة 
الصورة  وتغريت  والعراق،  البرصة  عن  املرشقة  الصورة  نقلوا  الذين 

النمطية والسلبية التي كان يطلقها اإلعالم املغرض  عن العراق.
املشجعني  جموع  حضور   ٢٥ خليجي  إقامة  أيام  البرصة  وشهدت   
والضيوف وزوار البرصة وارتاد الجميع منطقة العشار وكورنيش شط 
البرصة،  ومتحف  والسياب  الوطن  وشارع  الرياضية  واملدينة  العرب 
وغري ذلك من االماكن السياحية والرتفيهية، وبدأ الناس يتحدثون عن 

كرم الضيافة وحسن االستقبال يف كل مكان.
إال  علينا  فما  نجاح،  أيما  نجحوا  الوطني  واملنتخب  والعراق  البرصة 
تلك االجواء  أن ال نغادر  املبهر، وعلينا جميعا  النجاح  أن نستثمر هذا 
واالستقرار  والسالم  االمن  نعزز  لكي  رسيعاً  املرشقة  االستثنائية 
ويعيش  بالدنا  وربوع  البطولة  أيام  البرصة  عاشته  الذي  واالزدهار 
العبي  أيدي  عىل  جميعاً  العراقيني  وحدت  التي  االجواء  تلك  شعبنا 

املنتخب الوطني.
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انقرة/ متابعة الزوراء:

بالفعـل  الرتكيـة  املعارضـة  بـدأت 

تكثيف اجتماعاتهـا ضمن ”التحالف 

السدايس“ الذي يقوده حزب ”الشعب 

الجمهوري“ الذي يعد حزب املعارضة 

اختيـار  بهـدف  البـالد،  يف  الرئيـيس 

مرّشٍح مشـرتك للتحالف كي ينافس 

الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان يف 

االنتخابات الرئاسية والربملانية املقبلة 

التي ستشهدها تركيا بعد عّدة أشهر، 

فهل يمكن أن تؤدي هذه االجتماعات 

إىل اختيار مرّشٍح واحد للمعارضة؟

بحسـب مصادر من حـزب املعارضة 

السـدايس  التحالـف  فـإن  الرئيـيس، 

الذي يقوده، واملكـون أيضاً من حزب 

”الجيـد“ القومي الـذي ُيعرف بحزب 

الديمقراطيـة  و“حـزب  ”الخـري“ 

والبناء“ و“حزب املسـتقبل“ و“حزب 

و“الحـزب  اإلسـالمي“  السـعادة 

الديمقراطـي“، لـم يتوقـف عن عقد 

اجتماعاته منذ أشهر. لكن الحكم الذي 

صـدر مؤخـراً بحق عمّدة اسـطنبول 

أكرم إمـام أوغلو الـذي ينتمي لحزب 

”الشـعب الجمهوري“ قلـب الطاولة 

عـىل التحالـف بعد منع رئيـس بلدية 

اسطنبول من مزاولة العمل السيايس 

إثـر إدانته يف قضية إهانة مسـؤولني 

حكوميني الشهر املايض.

وكشـفت املصـادر املقرّبة مـن كمال 

حـزب  رئيـس  أوغلـو  كيليتشـدار 

”الشـعب الجمهـوري“ لـ“العربيـة.

نـت“ أن ”الحكـم الصـادر بحق إمام 

أوغلـو أرغـم التحالـف عـىل تكثيـف 

آخـر  مرّشـٍح  الختيـار  اجتماعاتـه 

السـيما وأن إمام أوغلو بات مستبعداً 

من السـباق الرئـايس نتيجـة الحكم 

الصادر بحقـه بعدما كان من املتوقع 

أن يكون مرّشحاً للتحالف“.

ورغم أن الوزير السابق عيل باباجان 

خـوض  عـىل  موافقتـه  عـن  أعلـن 

السـباق الرئـايس كمرّشـٍح للتحالف 

السـدايس، لكـن حتـى اآلن ال يوجـد 

إجماع يف التحالف عىل ترشـيحه. إثر 

ذلك سـتعقد األحزاب الستة اجتماعاً 

مطـّوالً يوم 28 يناير الجاري لحسـم 

اسـم املرّشـح واإلعالن عنه الحقاً يف 

شـهر فرباير، وفق ما ذكرت املصادر 

السابقة.

ويف هذا السياق، قال األستاذ الجامعي 

الـذي يعمـل  وهـاب جـوش كـون، 

كمحارض يف جامعة دجلة الحكومية 

الرتكيـة إن ”االنتخابـات عىل األغلب 

وفق تلميحات الرئيس الرتكي ستعقد 

يف 14 مايـو املقبـل والـذي يصـادف 

الذكـرى 73 لهزيمـة حـزب الشـعب 

الجمهوري أمام حزب الديمقراطي يف 

انتخابات عام 1950“.

وأضـاف لـ“العربية.نـت“ أن ”تأثري 

تقديـم موعـد االنتخابات ملدة شـهر 

وعّدة أيام عىل األحزاب املعارضة يكاد 

ال يذكر، لكن عىل تلك األحزاب رغم ذلك 

الكشـف عن مرّشحها للبدء بالدعاية 

االنتخابية خاصة أن االنتخابات ربما 

تعقد بعد أقل من 4 أشهر“.

ورأى األسـتاذ الجامعي أن ”التحالف 

السـدايس يحاول الوصـول إىل اتفاٍق 

فيمـا بينـه واإلجمـاع حـول اختيار 

كيلتيشـدار أوغلو كمرشـٍح لألحزاب 

السـتة، فهو األنسـب حتـى اآلن من 

بني األسـماء التي ترتدد يف األوسـاط 

البـالد“،  يف  املعارضـة  السياسـية 

الفتـًا إىل أن ”التحالف سيحسـم أمر 

مرّشـحه حتى منتصف الشهر املقبل 

بعـد االنتهاء من اجتمـاع من املتوقع 

أن يعقد يف 28 يناير الجاري“.

وتابـع: ”تقديـم موعـد االنتخابـات 

لـم يمّثـل مفاجأة بالنسـبة لألحزاب 

املعارضة فهي كانـت تتوقع حصول 

هـذا األمـر منـذ عـّدة أشـهر، ورغم 

أنه جاء بعـد إقصاء إمـام أوغلو من 

حـزب  وحرمـان  الرئـايس  السـباق 

الشـعوب الديمقراطـي املؤيد لألكراد 

مـن امليزانيـة املاليـة، إال أن هاتـني 

الخطوتني سيكون تأثريهما محدودا 

يف مسار االنتخابات“.

كشـف  قـد  الرتكـي  الرئيـس  وكان 

األربعـاء املـايض عـن إمكانيـة عقد 

االنتخابات الرئاسية والربملانية يف 14 

مايو القادم بدالً من موعدها السابق 

املحـدد يف 18 يونيو دون أن يذكر هذا 

املوعد حرفياً.

االنتخابـات  أن  إىل  أردوغـان  وأشـار 

ستجرى يف ذكرى مرور ”73 عاماً“ عىل 

هزيمـة حزب ”الشـعب الجمهوري“ 

يف  ”الديمقراطـي“  الحـزب  أمـام 

انتخابات عام 1950.

نيوزيلندا/ متابعة الزوراء:
اختار حـزب العمال الحاكـم كريس هيبكنز 
ليحـل محل جاسـيندا أرديـرن زعيما لحزب 
العمال ورئيسـا للوزراء يف اجتماع عقد امس 
األحد، بحسـب ما ذكر راديـو نيوزيلندا، بعد 
اسـتقالة رئيسـة وزراء نيوزيلندا جاسـيندا 

أرديرن.
وكان هيبكنز (44 عاما) املرشح الوحيد لهذا 
املنصـب، وكان تصديق نواب حزب العمال يف 
الربملان عىل توليه هذا املنصب إجراء شـكليا 

إىل حد كبري.
وجاء تعيني هيبكنز يف املنصب بعد اسـتقالة 
جاسـيندا أرديرن املفاجئة يوم الخميس بعد 
قولهـا إنها لم تعد قـادرة عىل مواصلة قيادة 

البالد.
ولعب هيبكنز دورا مهما يف تصدي نيوزيلندا 

لجائحة كوفيد19-.
وتم انتخاب هيبكنز ألول مرة عضوا يف الربملان 
عن حزب العمال يف عام 2008، وأصبح اسما 
مألوفـا يف جهود الحكومـة للتصدي لجائحة 

كورونا.
وتـم تعيينـه وزيـرا للصحة يف يوليـو 2020 
قبـل أن يصبح الوزير املسـؤول عن التصدي 

لفريوس كورونا يف نهاية العام.
وكانـت رئيسـة وزراء نيوزيلنـدا جاسـيندا 
أنهـا  املـايض،  الخميـس  أعلنـت  أرديـرن، 

ستستقيل من منصبها الشهر املقبل.
وقالت أرديـرن أمام أعضاء من حزب العمال 
الذي تنتمي إليه: ”حان الوقت بالنسـبة إيلّ“، 
مضيفة: ”ال أملك ما يكفي من الطاقة ألربع 

سنوات أخرى“.
وأرديرن التي تولت رئاسـة حكومة ائتالفية 

عـام 2017، قبـل أن تقـود حزبهـا إىل فـوز 
سـاحق يف االنتخابـات التي أجريـت بعد ذلك 
بثالث سـنوات، أظهـرت اسـتطالعات الرأي 
األخـرية تراجـع شـعبيتها وشـعبية حزبها 

أيضاً.
ويف أول ظهور علني لها منذ العطلة الصيفية 
للربملـان قبل شـهر، كشـفت أرديـرن خالل 
مؤتمر سـنوي غري رسمي لحزب العمال أنها 
كانـت تأمل خالل فـرتة الراحة تلـك أن تجد 
الطاقـة ملواصلـة قيادتها للبـالد، ”لكنني لم 

أتمكن من ذلك“.
ولفتـت إىل أن االنتخابات املقبلة سـُتجرى يف 
14 أكتوبـر/ ترشين األول، وهي سـتحتفظ 

بمنصبها النيابي حتى ذلك الحني.
وقالـت: ”أنا ال أسـتقيل ألنني أعتقـد أننا لن 
نتمكـن من الفـوز يف االنتخابـات املقبلة، بل 

ألنني متيقنة أننا نستطيع ذلك وسنفعل“.
وأشـارت أرديرن إىل أن اسـتقالتها سـتدخل 
حّيـز التنفيـذ يف موعـد أقصـاه 7 فربايـر/ 
شـباط، مضيفة أن حزب العمال سـينتخب 

زعيماً جديداً يف 22 يناير/ كانون الثاني.
غرانـت  الـوزراء  رئيـس  نائـب  وّرصح 

روبرتسون، أنه لن يرتشح لرئاسة الحزب.
ونفت أرديرن وجود أي رس وراء اسـتقالتها، 
قائلـة: ”أنـا إنسـانة.. نحـن نعطـي كل ما 
بوسـعنا ألطول فرتة ممكنة، وبعد ذلك يحني 

الوقت. وبالنسبة إيلّ فقد حان الوقت“.
وأكـدت، قائلـة: ”سـأرحل ألنه مـع وظيفة 
كبـرية.  مسـؤولية  هنـاك  كهـذه  متميـزة 
مسـؤولية معرفـة متـى تكـون الشـخص 
املناسـب للقيـادة - وأيضـاً عندمـا ال تكون 

كذلك“.

بوركينا / متابعة الزوراء:
طالبت بوركينا فاسـو هذا األسـبوع القوات 
الفرنسية بمغادرة أراضيها يف غضون شهر.

وذكرت وكالة األنباء البوركينابية الرسـمية 
أن ”حكومـة بوركينا فاسـو نـددت األربعاء 
املايض باالتفاق الذي ينظم منذ 2018 وجود 

القوات املسلحة الفرنسية عىل أراضيها“.
وبحسـب مصدر قريـب مـن الحكومة، فقد 
طلبت السلطات ”مغادرة الجنود الفرنسيني 
مئـات  ممكن“.وتظاهـر  وقـت  أرسع  يف 
األشـخاص يف واغادوغـو، الجمعـة املاضية، 
احتجاجـاً عىل الوجـود الفرنـيس، مطالبني 

يف  الفرنـيس  السـفري  بمغـادرة  خصوصـاً 
بوركينا فاسو لوك هاالد.وحمل املتظاهرون، 
ومعظمهم يرتـدون مالبس بيضـاء، الفتات 
ُكتـب عليهـا: ”الجيش الفرنـيس، اخرج من 
عندنا“ أو ”فرنسا غادري“ أو ”اخرجوا (أيها) 
املتظاهرون  املخرّبون“.ورفع  الدبلوماسيون 
ملصقات كبرية للرئيس املايل أسـيمي غويتا 
والرئيـس الغيني مامـادي دومبويـا، اللذين 
وصال إىل السـلطة عرب انقـالب مثل تراوري، 
وأيضاً ملصقـات للرئيس الـرويس فالديمري 
بوتـني. وُوضـع بعض هـذه امللصقـات عىل 

منّصة وسط أعالم بوركينا فاسو.

بغداد/ مصطفى فليح:
أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد 
السـوداني، عـدة قـرارات  شـياع 
وفيمـا  الـرصف،  سـعر  لتثبيـت 
وجـه باعـادة النظـر بعمـل هيئة 
الرضائـب العامة، أكد أن الحكومة 
لـن تتسـاهل إزاء أي رضر يكـون 
املواطـن ضحيتـه، يف حـني ابـدى 
دعمـه للسـلطة القضائية بجميع 
مؤسسـاتها، مشـددا عـىل أهمية 
أن ترسي كلمـة القانون يف جميع 

الظروف.
وذكـر املكتـب االعالمـي لرئيـس 
الوزراء يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان 
رئيس مجلس الوزراء محمد شياع 
السوداني، ترأس اجتماعاً مع اتحاد 
الغرف التجارية العراقية، ُخصص 
للبحـث يف أسـباب تقلبـات سـعر 
الرصف للعملة األجنبية يف السـوق 
العراقيـة وتأثريها عـىل املواطنني، 
ووضـع معالجـات حاسـمة بهذا 
الشـأن، وحرض االجتماع محافظ 
البنك املركـزي العراقي، واملديرون 
الحدوديـة،  للمنافـذ  العاّمـون 
والرضيبـة، والكمـارك، واملعارض 

التجارية.
عـىل  بنـاًء  انـه  البيـان  واضـاف 
توجيهـات السـيد رئيـس مجلس 
الـوزراء، ومـا ُطـرح يف االجتماع، 
جـرى اتخاذ عّدة قـرارات تصّب يف 
مسـار تثبيت سـعر الرصف ومنع 
التالعب، والحد من الرضر يف عجلة 

االقتصاد الوطني، أبرزها:
1. فتح نافذة جديـدة لبيع العملة 
عـرب  التّجـار  لصغـار  األجنبيـة 

.(TBI) املرصف العراقي للتجارة
2. تمويل البنـك املركزي للمرصف 
بمبلـغ   (TBI) للتجـارة  العراقـي 
دوالر  مليـون   500 قـدره  إضـايف 
االعتمادات  أمريكي لغـرض فتـح 
املستندية لصغار التجار، واالكتفاء 
بالفاتـورة األوليـة ورقم حسـاب 

املستفيد األخري من االعتماد.

3. إطالق استرياد السلع والبضائع 
دائـرة  لـدى  املسـجلة  للـرشكات 
وزارة  يف  الـرشكات  تسـجيل 
التجـارة االتحاديـة بجميـع أنواع 
الـرشكات واملصانع املسـجلة لدى 
املديرية العامـة للتنمية الصناعية 
واملشـاريع االسـتثمارية بجميـع 
مـن  أصوليـاً  املرخصـة  أنواعهـا 
هيآت االستثمار، واملكاتب العلمية 
املسـجلة أصولياً واألفراد واملكاتب 
التجارية  الغـرف  لـدى  املسـجلني 
العراقية (املشـمولة برشط إجازة 

االسترياد أو غري املشمولة). 
االسـترياد  إجـراءات  تسـهيل   .4
وتقليص متطلبات فتح االعتمادات 
املسـتندية، وإلغـاء إعمـام الهيئة 
العامـة للرضائـب الخاص بفرض 
غرامات تأخريية عىل املسـتوردين 
وباقـي املكلفـني بالهيئـة العامة 

للرضائب.
5. إرشاك غـرف التجـارة واتحـاد 
املجلـس  جلسـات  يف  الصناعـات 
الوزاري لالقتصاد، ممثلني للقّطاع 

الخاص.

6. يتم عقد هذا االجتماع أسبوعياً، 
ومتابعة التطورات وتنفيذ املقررات 
وإضافـة الجهـات املذكـورة أعاله 

لحضور االجتماع.
7. إضافة دائرة التسجيل العقاري 
لهـذا االجتمـاع، وكذلـك مسـّجل 
الصناعيـة  والتنميـة  الـرشكات، 
وهيئة االستثمار ومرصيف الرافدين 

والرشيد.
وأوضـح رئيـس مجلـس الـوزراء 
خالل االجتمـاع، وفقـا للبيان، أن 
التقلبـات يف  مسـؤولية مواجهـة 
املحليـة هـي مسـؤولية  السـوق 
أخالقـي  بعـد  وذات  مشـرتكة، 
ووطنـي، ويتحتـم عـىل الجميـع 
االسـتجابة لهـا، سـواء يف القطاع 

الخاص أم العام.
ويف إطار توجيهـات رئيس الوزراء 
لتخفيـف األعباء املاليـة واإلدارية 
والروتينيـة عـن املواطنني، شـدد 
السيد السوداني عىل إعادة النظر يف 
عمـل الهيئة العامة للرضائب، وأن 
يكون عملها وفـق معايري النزاهة 
والقانـون، وأكـد أن الحكومـة لن 

يكـون  رضر  أي  إزاء  تتسـاهل 
املواطن ضحيته.

وأعرب السوداني عن جّدية األجهزة 
الحكوميـة يف إجـراء اإلصالحـات 
الـرتّدي  ومعالجـة  االقتصاديـة 
والرتاجع الذي تسببت به القرارات 

الخاطئة يف السنوات السابقة.
يف غضون ذلك، أكـد رئيس الوزراء 
محمـد شـياع السـوداني، امـس 
األحـد، دعمـه للسـلطة القضائية 
بجميـع مؤسسـاتها، فيما أشـار 
األعـىل  القضـاء  مجلـس  رئيـس 
فائق زيـدان إىل أهمية التعاون بني 

السلطتني القضائية والتنفيذية.
وذكـر املكتـب اإلعالمـي لرئيـس 
الـوزراء يف بيان تلتقـه ”الزوراء“: 
أن ”رئيس مجلس الـوزراء محمد 
شـياع السـوداني، أجرى زيارًة إىل 
مجلـس القضـاء األعـىل، والتقى 
رئيَس مجلس القضاء األعىل فائق 

زيدان، والقضاة رؤساء املحاكم“.
وأكـد السـوداني ”دعمه للسـلطة 
مؤسسـاتها،  بجميـع  القضائيـة 
وإسـنادها من أجـل القيام بكامل 

والدسـتوري،  القانونـي  دورهـا 
السـيما يف ملفات مكافحة الفساد 

اإلداري واملايل“.
”عـزم  عـن  السـوداني  وأعـرب   
الحكومـة املـيض يف تأكيـد هويـة 
محكومـاً  بلـداً  بوصفـه  العـراق 
بالقوانني والدستور بشكل تمام“، 
مشـدداً ”عىل حـرص الحكومة يف 
االلتـزام بهـذه األطر والسـياقات 

القانونية“.   
أكـد زيـدان ”دعـم  مـن جانبـه، 
مجلـس القضاء األعـىل للحكومة 
يف تطبيـق برنامجها، واإلصالحات 
التي تجريها عـىل ُصعد مختلفة“، 
مشـرياً إىل ”أهميـة التعـاون بـني 

السلطتني القضائية والتنفيذية“.
يف غضون ذلـك، أكد رئيس مجلس 
الوزراء، محمد شـياع السـوداني، 
أهمية أن ترسي كلمـة القانون يف 

جميع الظروف.
وذكـر املكتـب اإلعالمـي لرئيـس 
تلقتـه  بيـان  الـوزراء يف  مجلـس 
مجلـس  ”رئيـس  أن  ”الـزوراء“: 
الوزراء، محمد شـياع السـوداني، 
زار مقر املحكمـة االتحادية العليا 
يف بغـداد والتقـى رئيـَس املحكمة 
االتحاديـة العليـا القايض جاسـم 

محمد عبود، وأعضاء املحكمة“.
وأكد السوداني خالل اللقاء ”أهمية 
أن ترسي كلمـة القانون يف جميع 
الظروف، وأن الحكومة تؤكد يف كل 
خطواتهـا بأن العـراق بلد يحكمه 
الدسـتور والقانـون وتعمـل عـىل 
ضمان استقالل القضاء والحفاظ 

عىل هيبته“. 
من جانبـه، أكـد رئيـس املحكمة 
االتحادية: ”أهمية ترسـيخ سـمو 
الجميـع،  فـوق  القانـون  كلمـة 
وأن يكـون القضـاء هـو الحصن 
الضامـن األسـاس لتحقيـق إرادة 
الشـعب العراقـي“، مشـدداً عـىل 
”دعم الحكومة لتنفيـذ برنامجها 

الحكومي“.

@ç‰ÿjÓÁ@êÌã◊@µÓ»m@NN@aá‰‹ÌåÏÓ„
@ıaäåÏ‹€@�bèÓˆä

@kzèi@bè„ãœ@k€b�m@Ïébœ@b‰Ó◊äÏi
\ãËí@ÊÏõÀ@¿^@bËmaÏ”

Ú˜ub–æa@ÊãÌÜäc@aá‰Óébu@Ú€b‘néa@á»i

@ÈuÏÌÎ@“ãó€a@ã»é@oÓjrn€@paäaã”@Òá«@äáóÌ@Ô„aÜÏÄÄè€a
kˆaãõ€a@Ú˜ÓÁ@›‡»i@ãƒ‰€a@ÒÜb«hi

مقديشو/ متابعة الزوراء:
قتل خمسـة مدنيـني وأصيب أربعـة آخرون 
امس األحد يف هجمات انتحارية شنها عنارص 
مـن حركة الشـباب عـىل املجمـع اإلداري يف 
مقديشـو، وفق بيان صادر من وزارة اإلعالم 

الصومالية.
وأضاف البيان أن القـوات الحكومية تمكنت 
من إنقاذ معظم املسـؤليني املحليني واملدنيني 
الذيـن كانوا يف املجمع أثناء الهجوم الذي ُقتل 

فيه ستة انتحاريني.
وأشـار البيان إىل أن االنتحاريـن كانوا بالزي 
العسـكري، مـا مكنهـم مـن تجـاوز نقاط 

التفتيش األمنية.
وقال مصدر ان أحد االنتحاريني فجر نفسـه 
يف البوابـة الخلفيـة للمجمع تمهيـداً لدخول 
املسـلحني الذين سيطروا سـاعات عىل أجزاء 
مـن املجمع قبـل أن تتم تصفيـة ثالثة منهم 

عىل يد رجال األمن فيما فجر الثالثة اآلخرون 
أنفسهم.

وأبرز املدنيـني الذين قتلـوا يف الهجوم رئيس 
دائـرة ذوي االحتياجات الخاصة يف العاصمة 
أحمـد حسـن، وهـو كفيف لـم يتمكـن من 

الفرار.
للقاعـدة  املواليـة  الشـباب  حركـة  وتبنـت 

الهجوم.
وتأتـي هذه الهجمـات عقب هزائـم متتالية 
واجهتهـا الحركة يف مناطق بوسـط وجنوب 
الصومـال عىل يـد الجيش الصومـايل وقوات 
عشـائرية حيث تم تحرير مناطق مهمة من 
قبضـة الحركة التي تعيش أسـوأ أيامها منذ 

15 عاماً.
وتشـن حركة الشـباب الصوماليـة املتطرفة 
هجمات متكررة بالقنابل واألسـلحة النارية 

عىل أهداف يف مقديشو ويف أنحاء البالد.

وتخوض الحركة قتاالً ضد الحكومة املركزية 
يف الصومال منذ 2006 وتسعى لإلطاحة بها.

وكثفت حركة الشـباب من الهجمات بشـكل 
خاص يف األشـهر القليلة املاضية مما يعكس 

قدرتهـا عـىل البقـاء يف املشـهد رغـم إطالق 
حكومة الرئيس حسـن شيخ محمود لهجوم 
ضد مقاتيل الحركة املوالية لتنظيم القاعدة يف 

أغسطس 2022.

ÏìÌá‘fl@¿@ÔflÏÿy@Û‰jfl@Û‹«@lbjì€a@Ú◊ã®@‚ÏvËi@µÓ„áfl@ÚèΩ@›n‘fl
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العدد :٦/ت/٦١٢٧/٢
التاريخ:٢٠٢٢/٥/١٥

اىل / رشكة االلبسة للتجارة العامة
م/تسديد اجور

توجـب حضوركـم اىل هيئـة االعـالم واالتصاالت يف 
مكتب النجف لغرض تسديد االجور السنوية املرتتبة 
عـىل تخصيـص الرقـم املختـرص (٦٤٥٥) والبالغة 
(١,٨٠٠,٠٠٠) مليون وثمانمائـة الف دينار للفرتة 
مـن ٢٠٢٢/٥/٩ ولغايـة ٢٠٢٣/٥/٨ وملجهوليـة 
محل اقامتكـم تقرر تبليغكـم بصحيفتني يوميتني 

رسميتني.

إعالن 
اىل الرشيك (اسعد كريم حسني) اقتىض 
حضـورك اىل مديريـة بلديـة النجـف 
االرشف لغـرض اصـدار اجـازة البناء 
للرشيـك (رنا جميـل عايـز) للقطعة 
املرقمة ٣/٨٣٢٨٥ يف النجف حي النداء 
مقاطعة (  ) خالل عرشة ايام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضورك .

فقدان 
فقـدت الهويـة الصـادرة مـن 
كليـة املأمـون الجامعة/ قسم 
بإسـم  املرضيـة،  التحليـالت 
الطالب (مصطفى عيل بريسم)، 
فعىل من يعثـر عليها تسليمها 

اىل جهة اإلصدار.

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة 
مـن وزارة الكهرباء بإسم 
(أحمـد محمـد إبراهيـم)، 
عليهـا  يعثـر  مـن  فعـىل 
تسليمها إىل جهة اإلصدار، 

ولكم الشكر والتقدير.

فقدان 
فقـدت الهويـة الصـادرة مـن 
كليـة املأمـون الجامعة/ قسم 
بإسـم  املرضيـة،  التحليـالت 
الطالبة (فاطمة بالسم محمد)، 
فعىل من يعثـر عليها تسليمها 

اىل جهة اإلصدار.

إعالن 
اىل الرشيك (ماجد سعـود عفات) اقتىض 
حضورك اىل مديرية بلدية النجف االرشف 
لغـرض اصـدار اجـازة البنـاء للرشيـك 
(محمد سلطـان هاشم) للقطعة املرقمة 
٣/٣٤٧٤٦ يف النجف حي العدالة مقاطعة 
(  ) خـالل عـرشة ايـام وبخالفـه ستتم 

االجراءات دون حضورك .

فقدان
إني الطالبة يف جامعة املرشق – قسم التخدير املرحلة الثانية (حوراء حميد فرج 
عطيـه) تم إبالغـي من قبـل ادارة الجامعة قبل أيام من دخـويل ألداء امتحانات 
نصف السنة برضورة احضار وثيقة تخرج من االعدادية كونها وحسب ادعائهم 
(قد فقدت بسبب تغيري يف كادر املوظفني) وقد تقبلت االمر، ولكنني فوجئت عند 
مراجعة إدارة املدرسة الثانوية برفضهم تزويدي بنسخة ثانية من الوثيقة كونهم 
قد زودوني بهـذه الوثيقة عند التخرج من السادس االعدادي وقبويل يف الجامعة 
(كونها وكما تعلمون وثيقة اساسية لقبويل يف الجامعة ال يمكن االستغناء عنها 

او تأجيل إحضارها).

حوراء حميد فرج عطيه

جمهورية العراق
رقم اإلضبارة: ١٠٥٤ /٢٠٢٢ وزارة العدل                                                                                                                     

دائرة التنفيذ                                                                                                                                                                                          التاريخ: ١٩ /٢٠٢٣/١
مديرية تنفيذ العباسية

اعالن
تبيُع مديرية تنفيذ العباسية العقار تسلسل (١/٥٣ و ٣/٥٣ و١/٧٩ و٣/٧٩ ) مقاطعة ١٢ ابو جوارير يف ناحية العباسية العائد للمدين (رزاق محمود 
طرخان) املحجوز لقاء طلب الدائن (رياض جابر هاشم) البالغ ثالثون مليون دينار، فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدأ 
من اليوم التايل للنرش والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل

املواصفات:
١- موقعه ورقمه: (١/٥٣ و ٣/٥٣ و١/٧٩ و٣/٧٩ ) مقاطعة ١٢ ابو جوارير.

٢- جنسه ونوعه: ارض زراعية.
٣- حدوده واوصافه : بلدية العباسية ارض زراعية مزروعة بمحصول الحنطة.

٤- مشتمالته: 
٥- مساحته : ١/٥٣ ٢٣ دونم و ٢٠ اولك ,٣/٥٣ ٤ دونم و ٢٤ اولك , ١/٧٩ ٧ دونم و١٩ اولك و٣٥ مرت ,٣/٧٩ ١ دونم و١٨ اولك و٦٥ مرت.

٦- درجة العمران: 
٧- الشاغـل: ١- حصـة املدين يف القطعة ١/٥٣ مساحة ١١٠٢٩ / الف مرت تساوي مبلـغ ٣١,٣٨٥,٢٠٠ واحد وثالثون مليون وثالثمائة وخمسة وثمانون الف 

ومئتان دينار عراقي.
٨- القيمة املقدرة: ٢- ٣/٥٣ مساحة ٢٣٣٦ الف مرت بمبلغ ٦,٥٤٠,٨٠٠ ستة ماليني وخمسمائة واربعون الف وثمانمائة دينار عراقي.

٣- ١/٧٩ مساحة ٢٦٥ مرت بمبلغ ٧٤٢,٠٠٠ سبعمائة واثنان واربعون الف دينار عراقي.
٤- ٣/٧٩ مساحة ٥٨ مرت بمبلغ ١٦٢,٤٠٠ مائة واثنان وستون الف واربعمائة دينار عراقي.

وان املجموع الكيل للمساحة (١٣,٨٦٨) الف مرت مربع. أما املبلغ الكيل (٣٨,٨٣٠,٤٠٠) مليون دينار.
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بغداد/الزوراء:

أعلنـت وزارة التجـارة، امـس األحـد، املبارشة 

فعلياً بأتمتة البطاقـة التموينية، مبينة أن أوىل 

املحطـات كانـت يف محافظة النجـف األرشف.

«الـزوراء»  تلقتـه  بيـان  يف  الـوزارة  وذكـرت 

أن «الـوزارة بـارشت فعليـاً بأتمتـة البطاقـة 

التموينيـة والخطـوة األوىل كانـت يف محافظة 

النجف األرشف وبأرشاف من وزير التجارة اثري 

الغريـري ميدانياً».وقال الغريـري خالل زيارته 

إىل محافظة النجف األرشف واللقاء بمحافظها 

«وجـوده  إن  بيـان:  بحسـب  الوائـيل،  ماجـد 

باملحافظة هو لإلرشاف بشكل ميداني عىل أتمتة 

البطاقـة التموينية وكخطوة أوىل تم إطالقها يف 

النجف وتليها محافظات عراقية اخرى»، مشرياً 

اىل «أتمتـة ٧٠ باملئـة من البطاقـة التموينية يف 

محافظة النجـف األرشف ومن مؤمل استكمال 

باقـي البطاقات األخـرى يف املحافظـة وبالتايل 

أن  املحافظات».وأضـاف  جميـع  إىل  التوجـه 

«أتمتة البطاقة التموينية تأتي يف إطار الربنامج 

الحكومي الـذي أعلن عنه دولـة رئيس الوزراء 

محمد شيـاع السودانـي»، مبيناً أنهـا «خطوة 

مهمـة يف مساعدة املواطنني عـىل التسجيل من 

خالل هواتفهم الخاصة بـدون مراجعة املراكز 

التموينيـة، فضال عن معرفة املـواد املجهزة اىل 

املواطنـني والتأكد مـن نوعياتهـا وصالحياتها 

هواتـف  يف  سيكـون  تطبيـق  عـىل  اعتمـادا 

املواطنني».ولفت إىل أن «خدمة األتمتة ستكون 

مهمـة لخدمـة املواطنـني يف إمكانيـة معرفـة 

نوعيات املـواد املجهـزة وكمياتهـا ونوعياتها، 

فضـال عـن أنهـا  تحـدد التكـرارات والحـاالت 

الوهمية وتوقف كـل املخالفات التي حصلت يف 

اعـداد املشمولـني يف البطاقـة التموينية».وأكد 

أن»كـل ما يتعلـق بإنجاز املـرشوع متوفر اآلن 

لدى وزارة التجارة وبدأنا االن يف النجف يف خطوة 

استباقيـة تليهـا محافظـات عراقيـة اخرى».

وأشـار اىل أن»الوزارة تحتاج اىل دعم الحكومات 

املحليـة ودعـم مفوضيـة االنتخابـات لغـرض 

مشاركتهـا يف الحملـة التـي ستشمـل جميـع 

محافظات البالد والهـدف منها اتمتت البطاقة 

التموينيـة وتحويلهـا اىل بطاقـة الكرتونيـة»، 

موضحاً أن «هذا املـرشوع كانت وزارة التجارة 

قد تاخرت فيه ملـدة ٥ اعوام، بسبب عدم وجود 

بنـى تحتيـة ونتيجة عـدم وجود موازنـة لهذا 

املـرشوع الذي يتم اآلن عـن طريق االعتماد عىل 

املالكـات البرشية لهـذه الوزارة». مـن جانبه، 

أكـد وزير التجـارة أثري الغريـري، امس  األحد، 

أن هنـاك خزينـاً من مفـردات التموينية لثالثة 

أشهر، فيما أشار إىل أنه سيتم توزيع املشمولني 

االثنني.وقـال  اليـوم  االجتماعيـة  بالرعايـة 

الغريـري يف مؤتمر صحفـي عقده مع محافظ 

النجـف األرشف ماجد الوائـيل، يف املحافظة: إن 

«الـوزارة تعمل برسعة للحد مـن ارتفاع أسعار 

السكـر والبيـض»، مبينـاً أن «عمليـة تسويق 

البيـض بدأت».وأضـاف: «لن نسمـح باحتكار 

البيـض والدجـاج يف أسواقنا»، مشـرياً إىل «إننا 

نملـك خزينـا من مفـردات البطاقـة التموينية 

تكفي لثالثة اشهر».وأكد أن «حصة املواطن من 

الدرجات الوظيفية مؤمنـة»، مشرياً إىل أنه «تم 

التحضري اليوم لتجهيز أرس املشمولني بالرعاية 

االجتماعية، إذ إن هناك ٥ ماليني مسجل، ولهم 

حصة إضافية من الرز والسكر والزيت واملعجون 

والبقوليـات وإضافة مضاعفـة لطحني الصفر 

والحليب والشاي».وتابع «سوَّْقنا مليون طبقة 

من مـادة بيض املائـدة»، موضحـاً أن «ملفات 

الفساد يف وزارة التجارة تتابعها هيئة النزاهة».

فيمـا أشار محافظ النجف ماجـد الوائيل إىل أن 

«األجهزة األمنية يف املحافظة مهتمة ب التجارة 

تبـارش ببيع البيض بأسعـار مخفضةوبارشت 

وزارة التجارة، امس األحد، ببيع البيض بأسعار 

منخفضة، فيما حددت مراكز املبيعات.وذكرت 

الـوزارة يف بيـان تلقتـه «الـزوراء» أن «وزارة 

التجـارة بـارشت ببيـع مـادة البيـض بأسعار 

ضة للراغبني بالرشاء»، مبينة أن «ذلك جاء  مخفَّ

اسهاماً منها يف خفـض أسعار املواد الغذائية».

وأضافـت، أن «ذلـك يف مراكز مبيعـات والكرخ 

والحرية واإلمام عيل (ع) ومدينة الصدر».

ÚÓ‰ÌÏ‡n€a@Ú”b�j€a@Ún∏di@ÚÓ‹»–€a@Òãíbjæa@o‰‹«c
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بغداد/الزوراء:
علقت قيـادة العمليـات املشرتكـة ، امس 
األحـد، عـىل وجـود مخـاوف مـن زيـادة 
الجريمـة املنظمة يف العاصمـة بغداد، بعد 
رفع عرشات السيطـرات منها خالل األيام 

املاضية.
وقال املتحـدث باسم القيادة اللواء تحسني 
الخفاجي، يف ترصيح صحفي: إن «إمكانية 
األجهزة األمنية واالستخباراتية، كبرية جداً 
وهذه األجهزة طورت كثريا من قدراتها عىل 
مختلف األصعدة، ودليل عىل ذلك أننا بشكل 
يومـي لدينا عمليـات نوعيـة فيما يخص 
املخـدرات والجريمـة املنظمـة، والجريمة 
أصبح يتـم الكشف عنه يف غضون ساعات 
قليلـة، وهذا تطور نوعـي كبري يف مالحقة 

الجريمة املنظمة».
وشـدد الخفاجي انـه «ال يمكن ألي مجرم 
فهنـاك  العدالـة،  قبضـة  مـن  يفلـت  ان 
جهـد فني وجهـد استخباراتـي للمالحقة 

واملتابعـة، وما تمتلكه القـوات األمنية من 
قدرات وامكانيات عالية جداً، دفعتنا لرفع 
السيطرات وفتـح الشوارع، وهـذا يدفعنا 
ملروانة عالية يف األداء األمني، ولدينا تعامل 
ورد فعل رسيع مع أي حالة قدر تحصل».

وقامـت السلطات األمنيـة  برفع العرشات 
من السيطرات من شوارع العاصمة بغداد، 
يف سعـي حكومـي لتخفيـف الزحـام من 
شوارع بغداد وتسهيل وصول املواطنني اىل 

أعمالهم اليومية.

بغداد/الزوراء:

أصـدر وزير الصناعة واملعـادن، خالد بّتال 

النجم، امس األحـد، توجيهات تتعلق بعمل 

الكهربائيـة وتحويـل  الصناعـات  رشكـة 

األُجراء إىل عقود.

وذكر بيـان للـوزارة تلقتـه «الـزوراء» أن 

«وزيـر الصناعة واملعادن خالد بّتال النجم، 

أجـرى زيـارة ميدانيـة إىل الرشكـة العامة 

يف  واإللكرتونيـة  الكهربائيـة  للصناعـات 

إطـار جوالته التفُقدية املُتعاقبة يف رشكات 

ومعامـل الـوزارة لبيـان الُخطـة والرؤية 

املرسومـة لتطويـر أداء الـوزارة يف املرحلة 

املقبلة ولتشخيـص املُعوقات واإلشكاليات 

التي تعرتض سري وإنسيابية العمل».

وأضاف البيان أن «الوزير ناقَش يف ُمستهل 

الزيارة وِخـالل اجتماٍع ُموسـع مع رئيس 

وأعضـاء مجلـس إدارة الرشكـة وعدد من 

ُمديـري املعامل واألقسـام مواضيع تُخص 

عقـود املُشاركـة والعقود األخـرى املُربمة 

واملُالحظـات املُثبتـة عـىل بعض مـن هذِه 

العقود والجدوى املُتحققة منها واإلجراءات 

املُتخذة بخصوصها».

وتابـع أن «الوزيـر أصدَر ُجملـة توجيهات 

أبرزها :

-إتخاذ اإلجراءات القانونية املُناسبة إللغاء 

العقـود املُتلكئـة التـي لم ُتحقـق الجدوى 

إبرامهـا واملُـّيض  املرجـوة مـن  والفائـدة 

بالعقود الرصينة والناجحة .

املُحـوالت  إنتـاج  نشـاط  عـىل  -الرتكيـز 

الكهربائيـة لتغطيـة أكرب جـزء ُممكن من 

الشبكـة  ودعـم  الكهربـاء  وزارة  حاجـة 

الوطنية .

-ُمراعاة الدقة عنَد إعالن الُفرص واملشاريع 

وصياغة العقود .

-التعاون مع الُرشكـاء وتقديم التسهيالت 

املُشاركـة  عقـود  وتقويـة  لهـم  الالزمـة 

وتقويمها بما يُصب يف مصلحة الرشكة .

وإتخـاذ  الرشكـة  ديـون  ملـف  -ُمتابعـة 

إجـراءات وفـق القانـون لرفـع رأس املال 

إلدامة العملية اإلنتاجية .

-رضورة تحقيق املُنافسة يف السوق املحلية 

وعـدم اإلعتماد عىل املؤسسـات الحكومية 

فقط .

-رضورة ُمتابعة األنظمة الداخلية وتعديلها 

إلضافـة نشاطات وصالحيـات تخدم عمل 

الرشكة .

-اإلهتمـام بشكـٍل أكـرب بمجـاالت اإلعالم 

بُمنتجـات الرشكة  والتسويـق والتعريـف 

واإلعالن عنها بالطرق واألساليب الحديثة .

-تنظيم وتقديـم موقف ِخالل ُمدة أقصاها 

شهر واحد باملشاريع االستثمارية الخاصة 

بالرشكـة املُدرجـة عـىل وزارة التخطيـط 

املشاريـع  لتسويـة  اإلجـراءات  وإتخـاذ 

باملشاريـع  واملُـّيض  واملُتلكئـة  املُتوقفـة 

املُتقدمة اإلنجاز» .

ويف سياق الزيارة، أوضح البيان أن «الوزير 

تجول يف عـدد من معامل الرشكة املُتواجدة 

يف مقـر الرشكـة منهـا معمـل املُحـوالت 

الكهربائيـة ومعمـل السيـل ختـم ومعمل 

تصنيـع املُحركـات واألجهـزة الكهربائيـة 

ومعمل تجميع ُمعدات اإلطفاء»، مشرياً اىل 

أن «الوزيـر اِلتقى ِخـالل الجولة بُموظفي 

الرشكة من العقود واألُجـراء اليوميني بعد 

تاريخ ٢٠١٩/١٠/٢، وأوعـد بتحويلهم إىل 

عقود ِضمَن القرار ٣١٥ وضمان حقوقهم».

فيمـا وجـه بتـال «بـرضورة املُنافسة مع 

القطاع الخاص بالجودة والسع، وإستخدام 

أختـام التعُقب يف كافة رشكات الوزارة عنَد 

نقل السكراب واملُنتجات النفطية وأّية مواد 

أخرى».
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بغداد/الزوراء:

أكد وزيـر التعليم العـايل والبحث 

العلمـي، نعيـم العبـودي، امـس 

األحـد، أهمية التبـادل الثقايف مع 

دول املنطقة والعالم.

وذكر بيان للوزارة تلقته «الزوراء» 

أن «وزيـر التعليم العـايل والبحث 

العلمـي، نعيم العبـودي، استقبل 

اإلسالميـة  الجمهوريـة  سفـري 

اإليرانيـة يف بغداد محمد كاظم آل 

صادق والوفد املرافق له».

وأكـد وزيـر التعليم خـالل اللقاء 

«أهمية التبادل الثقايف بني العراق 

ودول املنطقـة والعالـم وتعزيـز 

األكاديمـي  التعـاون  مسـارات 

املشرتك بني املؤسسات الجامعية 

التخصصية منها لتطوير  السيما 

بيئـة التفاهم عىل وفق السياقات 

املعتمدة». 

ناقشـا  «الجانبـني  أن  وأضـاف 

عـدداً من املحـاور املتعلقة باملنح 

املتبادلـة  الدراسيـة  والزمـاالت 

وبرامج التوأمة العلمية يف املجاالت 

واإلرشاف  النـادرة  التخصصيـة 

املشرتك وبرامج األستاذ الزائر بني 

الهيئات التدريسية».

بـدوره، أعـرب السفـري اإليراني 

«عـن تقديـره للتعـاون العلمـي 

وزارة  تبديـه  الـذي  واالهتمـام 

التعليـم العـايل والبحـث العلمـي 

التفاهمـات  وتحديـث  بتطويـر 

األكاديميـة بني الجانبـني وتنمية 

بيئة العمل املشرتك لدى جامعات 

البلدين»

بغداد/الزوراء:

أعلنـت وزارة الزراعة، امس األحد، إعداد خطـة لتحقيق االكتفاء الذاتي 

من حليب األبقار.

وقـال مدير عـام دائرة الثـروة الحيوانية يف وزارة الزراعـة عباس سالم 

حسني يف ترصيح صحفي: إن «وزارة الزراعة تحولت من وزارة إنتاجية 

إىل بحثيـة إرشادية خدمية تهـدف لتقديم اإلرشـادات والخدمة وإعداد 

البحـوث التي تخدم القطـاع الحيواني»، الفتـاً إىل أن «املحطات الكربى 

الخاصة بإنتـاج حليب األبقار تم بيعها ألشخـاص، وعالقة الوزارة بها 

تتعلق فقط بإجراء الكشوفات».

وأضـاف أن «املحطـات جميعها تضم ١٨ ألف بقـرة وهذا الكم ال يجدي 

نفعاً مقابل احتياجات السوق املحلية»، مبيناً أن «الوزارة لديها (مليون 

وسبعمائة ألف بقـرة وبمعدل انتاج البقرة الواحـدة ٥ كيلوغرامات أما 

النقص يتم استرياده من الخارج».

وتابـع أن «وزارة الزراعـة أعدت خطـة لطرح مـرشوع استثماري من 

٢٦٣ ألـف بقـرة للوصول إىل مرحلة االكتفاء الذاتـي، وبعدها يتم فرض 

حماية املنتج عىل الحليـب املستورد واملصنع للوصل إىل مرحلة االكتفاء 

الذاتي».

بابل/الزوراء:
أعلنـت محافظة بابـل، امس األحـد، اطالق حملة كـربى لشمول األرس 
املتعففـة برواتب شبكـة الحمايـة االجتماعية، بحسب توجيـه األمانة 

العامة ملجلس الوزراء. 
وقـال مديـر قسم الحمايـة االجتماعيـة يف بابل حيدر الشمـري يف بيان 
اطلعـت عليه «الزوراء» إن «املحافظـة شهدت أكرب عملية مسح ميداني 
يف تاريخ وزارة العمل والشؤون االجتماعية تستهدف الفقراء واملتعففني 
للمتقدمـني الجـدد، إذ استنفر القسـم أعماله من خـالل توجه مالكات 
القسـم إلجراء عمليـة املسـح امليداني للمتقدمـني من خـالل الزيارات 
امليدانيـة لبيـوت املتقدمـني». ودعـا الشمـري األرس املتقدمـة للشمول 
برواتب الحمايـة إىل «التعاون مع املالكات إلنجـاز أعمالها بأرسع وقت 
لشمول جميع املستحقني»، مبينا أن «الباحثني سيصلون ألبعد نقطة يف 
املحافظة من أجل شمـول جميع األرس املستحقة». وأكد أن «عدد األرس 
املتقدمـة إلكرتونيـًا عىل شبكة الحماية يف بابل بلـغ ٦٠ ألف أرسة، إذ تم 
إعـداد خطة تمخضت عن مضاعفة الجهود واستنفار املالكات وتشكيل 
لجـان لزيارة املتقدمني لشمولهم بالرواتـب»، موضحاً أن «سبب اللجوء 
إىل املسـح امليداني هو ملنع تعـرض األرس املتعففة واملستحقة إىل االبتزاز 
ولرسعـة إنجاز شمولهم والتخفيف عن كاهلهـم من خالل مراجعاتهم 

للدوائر ذات العالقة وتجشم عناء الطريق». 



بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي يف األسـواق 
املحلية بالعاصمة بغداد، ويف اسـواق اربيل عاصمة اقليم 

كردستان، امس االحد.
وقال مصدر: إن أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة ب   شارع 
النهر يف العاصمة   بغداد سـجلت، صباح امس، سـعر بيع 
للمثقـال الواحد عيـار 21 من الذهـب الخليجي والرتكي 
واألوربي 442 الف دينار، وسـعر الـرشاء 438 الف دينار، 

وهي نفس االسعار ليوم السبت.
وأشـار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
العراقي سـجل اسـتقرارا ايضا عند 412 الف دينار، وبلغ 

سعر الرشاء 408 آالف.
وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سـعر 
بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 440 الف 
دينـار و 450 ألفاً، فيما تراوح سـعر البيع مثقال الذهب 

العراقي بني 410 الفاً و 420 الف دينار.
أما اسـعار الذهب يف اربيل فقد شـهدت اسـتقرارا أيضا، 
حيـث بلغ سـعر بيع مثقال ذهب عيـار 24 بيع 510 الف 
دينار، وسـجل عيار 22 بيع 470 ألف دينار وسـجل عيار 
21 بيـع 450 ألف دينار، فيما سـجل عيـار 18 بيع 385 
ألف دينار.. ويسـاوي املثقال الواحد من الذهب (خمسـة 

غرامات).

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنت إدارة معلومات الطاقـة األمريكية، امس األحد، أن 
صـادرات العراق النفطية ألمريـكا ارتفعت لتصل إىل أكثر 

من 200 الف برميل يوميا خالل االسبوع املايض.
وقالـت اإلدارة يف تقريـر اطلعـت عليـه ”الـزوراء“: إن 
”متوسـط االسـتريادات االمريكية من النفط الخام خالل 
االسبوع املايض من ثماني دول بلغت 5.677 ماليني برميل 
يوميا مرتفعا بمقدار 353 الف برميل باليوم عن األسبوع 

الذي سبقه والذي بلغ 5.677 ماليني برميل يوميا“.
وأضافـت أن ”صـادرات العـراق النفطية ألمريـكا بلغت 
معـدل 201 ألـف برميل يوميا األسـبوع املـايض، مرتفعا 
عن األسـبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية 

ألمريكا بمعدل 150 الف برميل يوميا“.
وأشـارت إىل أن ”أكثـر اإليـرادات النفطيـة ألمريكا خالل 
األسـبوع املـايض جاءت مـن كنـدا وبمعدل بلـغ 3.707 
ماليـني، برميـل يومياً، تلتها املكسـيك بمعـدل 909 آالف 
برميل يوميـاً، وبلغت االيـرادات النفطية من السـعودية 
بمعـدل 453 الف برميل يومياً، ومـن ثم كولومبيا بمعدل 

245 الف برميل يومياً“.
ووفقـاً لـإلدارة، فإن ”كميـة االسـتريادات األمريكية من 
النفـط الخـام من نيجرييـا بلغ معـدل 211 الـف برميل 
يوميـا، ومن الربازيل بمعـدل 172 الف برميل يوميا، ومن 
ليبيـا معدل 132 الـف برميل يوميا، فيما لم تسـتورد اي 

كمية روسيا او االكوادور“.

بغداد/ الزوراء:
اكـد الخبـري االقتصادي، الدكتور نـارص الكناني، ان الحكومـة بإمكانها 
تخويل وزارتي التجارة والصحة السترياد البضائع واملواد الغذائية واألدوية 
مـن اجل بيعها عىل التجار وأصحاب املذاخـر بالدينار وضمان عدم زيادة 

الطلب عىل الدوالر وبالتايل خفض قيمته.
وقال الكناني يف ترصيح صحفي: ان ”سـعر رصف الدوالر بحاجة ماسـة 
اىل إجـراءات رسيعـة وعاجلة مـن الحكومة والجهـات املختصة من اجل 
إيقـاف االرتفاع املتزايد، إذ ان سـعر الرصف ويف حال عـدم املعالجة فإنه 

سيصل خالل ستة اشهر مقبلة اىل 300 الف دينار لكل 100 دوالر“.
وأضـاف ان ”الحكومة يجب ان تتخذ قرارا بأرسع وقت ممكن، من خالل 
تخويـل وزارة التجارة ورشكاتها باسـترياد البضائع املطلوبة يف السـوق 
بهـدف بيعها للتاجر، وبالتايل ضمان عدم زيادة الطلب عىل العملة، فضال 
عن االيعـاز لوزارة الصحة باسـترياد االدويـة لتوزيعها عـىل الصيدليات 
بمـا يضمن عدم لجوء املذاخر اىل االسـترياد وطلب الـدوالر من اجل إتمام 

عملها“.
وبنّي ان ”الوزارات املذكورة ويف حال قيامها باالسـترياد فإنها ستشـرتي 
البضائع من الخارج بالسـعر الرسمي للدوالر، فضال عن كونها لن تحتاج 
اىل فتـح اعتمـادات مرصفية وتتجـاوز مسـألة النقل واجـوره، ما يتيح 
للتاجـر سـهولة الحصول عـىل البضاعة بالدينـار العراقـي وتجنب فتح 

االعتماد ورشاء الدوالر“.

بغداد/ الزوراء:
كشفت وزارة الزراعة، امس االحد، عن نسبة مساهمة القطاع الزراعي 
يف الناتـج املحـيل اإلجمـايل بـني 2.5 - 4،7 %  خـالل السـنوات الثالث 

األخرية.
وقال املتحدث باسم وزارة الزراعة، محمد الخزاعي، يف حديث صحفي: 
إن ”الوزارة تضع سـنوياً خططـاً طموحة لزيادة هذه املسـاهمة من 
خـالل توجيـه الدعم للقطـاع الزراعي لزيـادة غلة الدونـم واإلنتاجية 
اإلجمالية مـن املنتجات الزراعية وتنويع مصادر املسـاهمة من خالل 
زيادة صادرات البالد من املنتجات وتعزيز القدرات اإلنتاجية للمزارعني 

وبناء فعاليتهم أمام األزمات والتغريات املناخية وشح املياه.“
وأعرب عن أمله بارتفاع ”نسـبة املسـاهمة خالل العـام الحايل لوجود 
الكثري من املعطيات ومنها زيادة الرقعة الزراعية وتنوعها يف ظل زيادة 
كميات األمطار والدعم املقدم للمزارعني والفالحني يف الشـقني النباتي 

والحيواني“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت مبيعات البنك املركـزي العراقي النقدية من الدوالر يف مزاد، امس 

االحد، عىل حساب الحواالت الخارجية.
وذكـر مصـدر: أن البنـك املركزي باع امـس يف مزاده لبيـع ورشاء الدوالر 
االمريكـي 87 مليوناً و437 ألفاً و882 دوالراً، غطاها البنك بسـعر رصف 

اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
واضاف ان معظم املبيعات من الدوالر ذهبت عىل شـكل نقدي وبواقع 51 
مليونـاً و700 ألف دوالر، فيما ذهبـت البقية البالغة 35 مليوناً و737 ألفاً 

و882 دوالراً لتعزيز االرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات.
وأشـار املصدر إىل ان املصارف التي اشـرتت الدوالر النقدي بلغ عددها 16 
مرصفاً، فيمـا بلغ عدد املصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة 
يف الخـارج 14 مرصفاً، فيما كان اجمايل عدد رشكات الرصافة والتوسـط 

املشاركة يف املزاد 210 رشكات.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي مقابل الدينـار العراقي، امس 

األحد، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.
وقـال مصدر: إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد سـجلت، 
صباح امس، 164500 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي، فيما كانت 

األسعار صباح يوم السبت 165400 دينار عراقي مقابل 100 دوالر.
وأشـار إىل أن اسـعار البيع والرشاء انخفضت يف محال الصريفة باألسواق 
املحليـة يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيع 165000 دينـار عراقي لكل 100 
دوالر امريكي، بينما بلغت أسـعار الرشاء 164000 دينار عراقي لكل 100 

دوالر امريكي.
أمـا يف اربيـل عاصمة اقليم كردسـتان، فإن اسـعار الـدوالر يف البورصة 
سجلت انخفاضا ايضا عن صباح يوم امس السبت حيث بلغ سعر الدوالر 
البيع 163600 دينار لكل 100 دوالر امريكي، وبلغ سعر الرشاء 163575 

دينارا لكل 100 دوالر امريكي.
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بغداد/ الزوراء:

 أعلن عضو اتحاد املصارف العربية، 
زياد خلف، امس االحد، عن استعداد 
مـرصف التنميـة لتمويـل أنشـطة 
التجار بالدوالر وبسعر رصف 1470 
بهـدف التخفيف من وطـأة تأثريات 

سعر الرصف. 
وقـال خلف يف ترصيـح صحفي: إن 
”واقع االقتصاد العراقي والتحديات 
التي يمر بهـا تتطلب تحقيق تكامل 
لنتفـادى  القطاعـات  جميـع  بـني 
التأثريات السـلبية، ويجب أن يكون 
القطـاع املـرصيف داعمـا لألنشـطة 
اإلنتاجية والخدمية من خالل التمويل 
الذي يقدمه إىل جميـع القطاعات“، 
الفتـا إىل أن ”مـرصف التنمية أبدى 
اسـتعداده لتمويـل أنشـطة التجار 
بالدوالر وبسعر رصف 1470، وبذلك 
يمكـن أن نخفف من وطـأة تأثريات 
سـعر الـرصف يف السـلع والبضائع 

داخل السوق املحلية“. 
ولفـت اىل ان ”العمـل متواصـل عىل 
دعم املشـاريع الصغرية واملتوسطة 
يف خطوة لتفعيل دور الشـباب داخل 
املجتمـع، وإعادة املنتـج الوطني إىل 

الوجود“. 

وأضـاف أن ” الجهـاز املرصيف يعمل 
ويقـدم الخدمـات برغـم التحديات 
”أن  إىل  الفتـا  الحلـول“،  ويضـع 
النجاحـات التـي تتحقـق يف الـدول 
إقليميا وعاملًيا تجد خلفها مؤسسات 
ماليـة داعمة ألنشـطتها“، مبينا أن 

”رجـال األعمـال والتجـار نجدهـم 
يمولون أنفسـهم من أموالهم وهنا 
أمر جيد ولكن تطوير األعمال واألداء 
يحتـم وجـود جهـاز مـرصيف داعم 

ألنشطتها“.
الجهـاز  أن  ”نـدرك  خلـف  وتابـع 

يف  رئيسـا  محـورا  يمثـل  املـرصيف 
تحقيق النهوض االقتصادي بجميع 
مفاصلـه، وبرغـم التحديـات نعمل 
عىل ترصني الجهـاز املرصيف وجعله 
قادرا عىل تقديـم خدمات ترتقي إىل 
العاملية بما يتناسـب مع احتياجات 

الـرشكات التي تحتاج إىل انسـيابية 
عالية يف حركة أموالها“.

مـرصف  ”توسـع  أن  إىل  مشـريا 
التنميـة الدويل داخل البالد وخارجها 
يعـد خطوة رائـدة للقطـاع املرصيف 
الخـاص يف العراق، وتأتي انسـجاما 
مـع متطلبـات املرحلة املقبلـة التي 
ستشـهد انفتاحا أوسـع عىل العالم 
وتتطلب تعاونا مع مؤسسات دولية 

ورشكات حول العالم“. 
مـن جهته، اعلـن مرصف الرشـيد، 
امـس االحـد، عـن متطلبـات بيـع 
الدوالر للمسـافرين مـن خالل فرع 

مطار بغداد الدويل
واوضح اعالم املرصف يف بيان تلقته 
”الـزوراء“: ان ”سـعر البيع (1470 
دينـارا) لـكل دوالر وتكـون حصـة 

املسافر بحد اعىل (5000) دوالر“. 
”متطلبـات  ان  البيـان  واضـاف 
رشاء الـدوالر هي (جواز سـفر نافذ 
املفعول/ تذكرة سـفر اصلية/ فيزا 
او اقامـة للـدول التـي تتطلب ذلك/ 
تذكـرة طائـرة (بوردنـك)، ويكون 
تاريـخ السـفر بنفس يـوم وتاريخ 
تقديم طلب الرشاء من خالل تواجده 

يف املطار“. 

بغداد/ متابعة الزوراء:
كشـف املدير التنفيـذي لوكالة قطر 
لتنميـة وترويـج الصـادرات يف بنك 
قطر للتنمية، حمد مجيغري، عن نمو 
الصـادرات القطرية للقطاع الخاص 
إىل العراق خالل العام املايض بنسـبة 

18 باملئة.
وَعقـد بنـك قطـر للتنميـة البعثـة 
جمهوريـة  يف  القطريـة  التجاريـة 
العـراق والتي تجمع القطاع الخاص 
القطـري بنظريه العراقـي عىل مدار 
3 أيـام يف العاصمـة بغـداد اجتماعا 
مـن أجل صناعة أطـر جديدة للعمل 
واسـتثمار  البلديـن  بـني  الثنائـي 
الفرص الواعدة التي يقدمها السوق 

العراقي.
وتأتـي هـذه االجتماعـات ترجمـة 
إلعادة تّفعيل التعاون االقتصادي بني 
العراق ودولة قطر لفتح آفاق جديدة 
االقتصـادي  والتعـاون  لالسـتثمار 

وتقوية العالقات الثنائية.
وقـال مجيغـري، عىل هامـش تنظيم 
البعثـة التجاريـة القطريـة معرضاً 
العراقيـة  العاصمـة  يف  لرشكاتهـا 
بغداد: ان معرض اليوم هو استكمال 
لجهـود املعرض الـذي اقامته البعثة 
يف الربـع الرابع من عام 2021 والذي 
حقـق نتائـج باهـرة، وهـو تتويج 
لجميـع النتائج االيجابية سـواء من 

خالل الدعم الحكومي او االقتصادي 
من خالل القطاع الخاص العراقي او 
توجيـه نظريه القطري لالنفتاح عىل 

السوق العراقية.
يف  االسـتقرار  وجـود  ان  وأضـاف: 
جمهوريـة العـراق البـد ان يجـذب 
معه الفرص االستثمارية واملشاريع 
التنمويـة التـي من شـأنها ان تعزز 
اسـتقرار البلد وتواجده عىل الساحة 
الخليجيـة والعربيـة. مشـرياً اىل: ان 
دولة قطـر حكومة وشـعباً تريد ان 

تساهم يف قصة النجاح التي يشهدها 
العراق لنـرى الرشكات القطرية عىل 
ارضه وقادرة عىل التصدير والتنافس 
مـع الـرشكات العاملية االخـرى من 
خالل الجودة واالسـعار لتسـاهم يف 
مرحلـة التنمية التي يشـهدها البلد 

هذه الفرتة.
وأكـد مجيغـري: ان املعـرض شـهد 
مشـاركة 19 رشكة تمثل 13 قطاعاً 
صناعياً. مؤكداً: ان البعثة السـابقة 
املـايض  العـام  العـراق  زارت  التـي 

حققت نجاحاً باهراً بجهود مشرتكة 
من الطرفني التي اسـهمت يف تعزيز 
القطاعـني  بـني  الثنائيـة  العالقـة 

الخاص العراقي والقطري.
وتابـع: ان االسـتقرار الذي يشـهده 
العراق البد ان يسـحب معه مشاريع 
اقتصاديـة تنموية وهـذا فتح الباب 
للـرشكات القطريـة مـن قبلـه مما 
انعكـس بشـكل ايجابي عـىل حجم 
الصـادرات. منوهـاً اىل: ان صادرات 
القطـاع الخاص القطـري اىل العراق 

نمت بمعدل سـنوي تنمـوي بلغ 18 
باملئة.

واعرب املدير التنفيـذي لوكالة قطر 
لتنميـة وترويـج الصـادرات يف بنك 
قطر للتنمية عن تفاؤله باالسـتقرار 
الحاصـل يف العـراق والذي سـيتبعه 
مشاريع اقتصادية يمكن ان نراها يف 

املستقبل خالل املرحلة القادمة.
مـن جانبها، قالت ممثلـة املجموعة 
”املسـتقلة“ للبحـوث املحـدودة: ان 
الهـدف مـن اقامة هـذا املعرض هو 
ترسـيخ العالقـات االقتصاديـة بني 
البلدين الشـقيقني، وليكـون العراق 
منفذاً جديداً للرشكات القطرية للبدء 

بتصدير منتجاتها اليها.
وأضافـت: ان العـراق سـوق واعدة 
لالستثمار وبدأت عجلة العمران تدور 
فيها شيئاً فشيئاً مما يجعلها بحاجة 
اىل انتاج الرشكات التي حرضت لهذا 
املعرض وخصوصاً يف مجال البالستك 
والتغليف والبطاريات واملسـتلزمات 

الطبية وغريها.
وأكدت: أن لقاًء يف اربيل سيجري يوم 
الثاني والعرشين من هذا الشهر بني 
رشكات عراقيـة موجـودة يف اإلقليم 
ونظريتها القطرية، حيث ستشـارك 
ثمانـي رشكات قطريـة مـن بينهـا 
رشكـة تعنـى بالنفط كونـه قطاعا 

واعدا يف املحافظة.
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بغداد/ الزوراء:
انتقـدت غرفة تجارة بغـداد، امس االحد، ”التعامل التعسـفي“ مع تجار 
الـدوالر، وفيما اعتربته ”ليس صحيحا“، بينت أن الحكومة لم تسـترشها 

بشأن سياستها املالية.
وقـال رئيس غرفة التجارة، فراس الحمداني، يف حديث صحفي: ان ”قرار 
رفع سـعر الـدوالر امام الدينـار العراقي هو قرار حكومـي بعد تثبيته يف 
املوازنة، كما أن ارتفاع الدوالر أكثر جاء بعد عقوبة من قبل البنك الفدرايل 
األمريكي، أي يعني تدخال أمريكيا بسياسـة سـعر رصف الدوالر باعتبار 
العـراق كان يفتـح اعتمادات غـري اصولية وفق معايري معينـة بالنتيجة 
منعوا التعامل مع العراق إال بأوراق اصولية بالنتيجة اثر سلبا عىل الدوالر 

وأدى اىل صعوده“.
وتابع اننا ”كغرفة تجارة لم يأخذوا رأينا ال الحكومة العراقية وال االطراف 

االخرى كاملشورة واالستشارة“.
 مؤكدا أن ”أي تعامل تعسفي بالتاجر هو ليس بصحيح وخاصة أننا اليوم 
يف بلـد الديمقراطيـة والعالم يتقدم، وبالتايل ال يمكـن محاكمة املتعاملني 

بالدوالر الن التعامل به ليس ممنوعاً“.
واضـاف ان ”املضاربني املوجودين يف السـوق هم ليس مـن التجار وإنما 
من رؤوس الفسـاد الكبرية الذين يمثلون بعض اقطاب االحزاب املتنفذة، 
مطالبـا الحكومـة بإعادة النظـر يف السياسـة املالية وبالسـوق وهو ما 

سيؤدي حتما الستقراره“.

بغداد/ الزوراء:
  أعلنـت وزارة التجارة، امس األحد، املبارشة ببيع مادة بيض املائدة بأسـعار 

مخفضة يف عدد من املراكز يف العاصمة بغداد.
وذكـرت الـوزارة يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: ان ”وزيـر التجارة، اثـري داوود 
الغريـري، أعلن اطالق بيع بيض املائدة بأسـعار مخفضـة يف مراكز مبيعات 
الكـرخ والحريـة يف جانب الكرخ واالمام عيل {ع} والصـدر يف جانب الرصافة 

للراغبني بالرشاء“.

بغداد/ الزوراء:
 بحـث محافـظ البنـك املركـزي العراقـي، مصطفـى غالـب مخيف، مع 
البارونة إيما نيكلسون، سبل التعاون بني القطاع املرصيف العراقي، واملركز 

.(Iraqi British Business Council) االقتصادي العراقي الربيطاني
واسـتعرض مخيف (حسب بيان للبنك) عدًدا من اإلصالحات التي يتبّناها 
البنـك املركزي، ومنها املنصة اإللكرتونية للتحويل الخارجي، وإطالق عدد 
مـن املبادرات لدعم االقتصاد العراقي وتحفيز القطاع الحقيقي، ومتابعة 

أسعار الرصف، بما يقلل الفجوة بني السعر الرسمي وأسعار السوق.
مـن جانبها، أبـدت البارونة اهتمامهـا بالخطوات اإلصالحيـة يف القطاع 
املرصيف، والفرص االستثمارية الواعدة يف العراق، وال سّيما بعد االستقرار 

الذي شهده البلد سياسيًّا واقتصاديًّا.
وأشادت نيكلسون باملبنى الجديد للبنك املركزي العراقي والقيمة الجمالية 

والعمرانية التي سيضفيها عىل بغداد، فضالً عن الرسعة يف إنجازه.

@›flb»n€a@á‘n‰m@ÜaáÃi@Òäb§@ÚœãÀ
ä¸Îá€a@äb§@…fl@Ô–è»n€a

@ùÓj€a@ÒÜbfl@…Ói@ãíbjm@Òäbvn€a
Úõ–¨@äb»édi

@Übón”¸a@ç◊ãæa@…fl@szjÌ@ç◊ãæa
⁄6ìæa@ÊÎb»n€a@Ô„b�Ì5€a
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@›Ó‹‘n€@paÏ�Ç@Òá«@Å6‘Ì@7jÇ
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@¿@µj«¸@Úné@Â«@Û‹ÉnÌ@ıaäÎç€a
ÚÌÏnì€a@p¸b‘n„¸a

بغداد/ متابعة الزوراء
كشـف نادي الزوراء الريايض عن أن سـتة من العبيه غادروا الفريق يف فرتة االنتقاالت الشتوية.
ومنحـت إدارة الـزوراء بطاقات االسـتغناء لـ ٦ العبني هم حيدر أحمد املنتقـل بنظام اإلعارة إىل 
زاخو، وحسـن عاشور، ومحسـن سامي، وزين العابدين سالم، والسـوري محمد عنز، واملغربي 
سفيان طالل».وعوض الزوراء رحيل عنز وطالل بالتعاقد مع الثنائي األردني محمد أبو حشيش 
وإبراهيـم محمد سـعادة.وينتظر الجهاز الفني للـزوراء، بقيادة أيوب أوديشـو، التحاق العبيه 
الدوليني بعد مشـاركتهم ببطولة خليجي ٢٥، وهم جالل حسـن، عالء عباس، حسن عبد الكريم 

ويستعد الزوراء ملواجهة مستضيفه الكهرباء بالجولة ١٣ من الدوري املمتاز، الخميس املقبل.

ãºcÎ@ã–ñc

ÔmbfláÇ@Â«@ıb‰Ãné¸a@·nœ@oÌÏÿ€a@Üb‰i@÷bzn€¸a@oõœä@Z·Ìã◊@Ï◊7í

bÓée@pbÓˆbË‰€@�a7õ•@‚ÏÓ€a@�bÌÜÎ@Êbnè◊bub†@ÈuaÏÌ@lbjì€a@kÉn‰fl

بغداد/ متابعة الزوراء 
انضـمَّ املحرتف االيفـواري عيل 
ابراهيم دومبيا إىل فريق النجف 
لكـرة القدم بعد اتمـام التعاقد 
معه بشـكل نهائـي للدفاع عن 
منافسـات  يف  الفريـق  ألـوان 
الدوري املمتاز للموسـم الحايل، 
فيمـا التحق املحـرتف الربازييل 
بعـد  الغـزالن  بكتيبـة  برونـو 
انقضـاء إجازتـه. وذكـر بيان 
املحـرتف  أن“  النجـف  لنـادي 

ابراهيم دومبيا  االيفواري عـيل 
صاحـب الــ 23 عامـاً، وصـل 
إىل مدينـة النجف عـرب مطارها 
الدويل لاللتحاق بصفوف الغزالن  
البنزرتـي  النـادي  قادمـاً مـن 
التونيس“، مضيفاً أن ” املحرتف 
الربازيـيل برونـو التحـق كذلك 
انقضـاء إجازته  بالفريق بعـد 
وكان يف اسـتقبالهم  يف املطـار 
بالنـادي  العالقـات  مسـؤول 

محمد الرماحي“.

بغداد/ متابعة الزوراء
تعاقد نادي زاخو الريايض مع مدافع الحسني إربد، األردني حجازي 

ماهر، عىل سبيل اإلعارة ملدة اربعة شهور.
ووقع حجازي عقده يف مقر زاخو، ليبدأ خوض أول تجربة احرتافية 

يف مسريته الكروية.
ولعـب حجازي ملنتخبات األردن وفريق شـباب األردن، قبل أن يوقع 

املوسم املايض للحسني إربد.
وينتهـي عقد حجازي مـع زاخو يف آيار املقبل، وهـو موعد انطالق 
املوسـم الكـروي يف األردن، حيث يعود لاللتحاق بتدريبات الحسـني 

إربد.
وبهـذا يرتفع عـدد املحرتفني األردنيـني يف األندية املحلية، إىل سـتة 
العبني، هم إحسان حداد (الرشطة)، نزار الرشدان (نوروز)، إبراهيم 
سـعادة ومحمد أبو حشـيش (الـزوراء)، محمد آلرازم (القاسـم)، 

حجازي ماهر (زاخو).

@·ubËæa@·õÌ@—v‰€a@Üb„
bÓjflÎÜ@Ô‹«@äaÏ–Ì�a

@áiäg@µè®a@…œaáfl@Òäb«g
@@ÏÇaå@’Ìã–€@ãÁbfl@åbvy@Ô„Üä˛a

@¿@∂Î˛a@ç◊aãæa@Û‹«@o»iãm@Új»‹€a@pbjÉn‰fl@Z›«çfl
fib‘q¸a@…œã€@lã»€a@Ú€Ï�i

بغداد/ متابعة الزوراء
كشـف شـريكو كريـم، العـب املنتخـب 
الوطني العراقي، املتوج مؤخرا مع أسود 
الرافديـن بلقب خليجي 25، عن السـبب 
الحقيقي لقرار الكويت الكويتي بفسـخ 

عقده. 

وقـال كريم: ان نـادي الكويت طلب مني 
االلتحاق بالفريق بعد مباراته الودية مع 
املينـاء يف افتتاح ملعب األخري، برغبة من 

املدرب الجديد للفريق.
وأضاف العب املنتخـب الوطني ”رفضت 
األمر وأبلغتهم برغبتي باملشـاركة بكأس 

الخليج، ليتخذ النادي قرارا بفسخ العقد، 
ووافقت عىل ذلك“.

وأوضـح ”طلبت تأجيـل اإلعـالن ملا بعد 
البطولة ألحافظ عىل تركيزي مع املنتخب. 
وأوجـه شـكري إىل النـادي عـىل حسـن 

املعاملة طوال فرتة تواجدي معهم“.

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
حقق املنتخب الوطني العراقي املركز األول 
يف بطولـة العرب برفع األثقال للمتقدمني 
والتـي اختتمـت فعالياتهـا يف العاصمـة 
السورية دمشق.أعلن ذلك  رئيس االتحاد 
العراقي لرفع األثقال محمد كاظم مزعل، 
مشرياً اىل: ان منتخب شباب العراق حقق 

املركز الثاني يف منافسـات فئة الشـباب، 
كما حقق منتخب الناشئني املركز الثاني 
أيضاً يف منافسـات فئة الناشئني ببطولة 
العرب.وأضاف مزعـل: ان رباعي العراق 
حققوا 74 وسـاماً تنوعت بني 37 وساماً 
ذهبيـاً و26 وسـاماً فضياً و11 وسـاماً 
نحاسياً يف ختام جدول األوسمة ملنافسات 

والشـباب  للمتقدمـني  الثـالث  الفئـات 
والناشـئني.وأعرب مزعل عـن إمتنانه ملا 
قدمـه رئيـس اللجنـة األوملبيـة الوطنية 
العراقية رعد حمـودي وزمالؤه يف املكتب 
التنفيذي واألمانتني العامـة واملالية، من 
دعـم ورعايـة لالتحـاد ومتابعـة أفضت 
ليسـتعيد الرباعـون العراقيـون تفوقهم 
العربـي والسـعي السـتعادة حضورهم 
املقبلة“.وثّمـن  املنافسـات  يف  القـاري 
مزعل الـدور الذي ٱضطلع بـه زمالؤه يف 
مجلـس إدارة االتحاد واملالكات التدريبية 
واالداريـة وجميـع املتصديـن للعمـل يف 
بيـت األثقال العراقي، عـىل حّد وصفه.و 
قـال مزعل: ان املتحقق هـو ثمرة تعاون 
الجميع وطّي صفحـات التقاطع. مؤكداً 
”ان االتحـاد يفتح أبوابه لجميع الخربات 
الوطنيـة الحتوائهـا يف العمـل مـن أجل 

االرتقاء باللعبة“.

انطاليا/ قحطان املالكي

يلتقي منتخبنا الشبابي، اليوم االثنني، 

منتخَب طاجاكستان ودياً عند الساعِة 

الثالثة والنصف عرصاً بتوقيت العراق 

ضمن اسـتعداداِت املنتخبني لنهائياِت 

كأس آسـيا للشـباب التي تستضيفها 

أوزبكسـتان يف األول مـن شـهر آذار 

املقبل. 

منتخـُب الشـباب تدرب عـرص امس 

األحـد يف ملعِب سـيدا الفرعـّي التابع 

إىل مدينـِة أنطاليا الرتكية بحضور 23 

العبـًا، فيما عمَد الجهـاز الفني، وبعد 

استشـارِة الجهـاز الطبـي، إىل منـح 

الراحـة لالعـب بلند إزاد، واالسـتمرار 

بمتابعِة حالتـه الطبية حتى الوصول 

إىل مرحلـة الشـفاء التـام، خصوصـاً 

بعـد تعرضـه إىل إصابـٍة عرضيـٍة يف 

منطقـِة الكاحـل منعتـه مـن إجـراِء 

التدريبـات مع منتخِب الشـباب، فيما 

فّضـَل الجهـاز الفني ومـدرُب اللياقة 

البدنّيـة االكتفـاَء بالتدريـِب الفـردي 

الخفيـف لالعب رشبل شـمعون الذي 

وصـَل الليلَة املاضية  إىل مدينِة أنطاليا 

قادماً من أسرتاليا، ملنحه راحة أفضل 

ولتهيئـة الالعب بشـكٍل بدني ونفيس 

أكرب للمباراتني املقبلتني الوديتني أمام 

قريغستان واألردن.

@@25@ÔvÓ‹Ç@kÉn‰æ@ÚÓjÁâ€a@Ú‹Óÿìn€a@Û‹«@·Ëmã�Óé@ÊÏ�èjÌ@ÂÌáœaã€a@ÜÏéc
ÚÓ„b‡»€a@7Áb‡v‹€@äân»Ì@Òãÿ€a@Üb•a

بغداد/ الزوراء
اعلن االتحاد الخليجي لالعالم الريايض 
التشـكيلة الذهبية للمنتخـب الخليجي 
الذي ضم ١١ العبا من خالل االسـتفتاء 
الفنـي الـذي اقيـم خـالل دورة كأس 
الخليج ٢٥ التي اختتمت بمدينة البرصة 

يوم ١٩ كانون الثاني الجاري.
وضمـت تشـكيلة املنتخـب الخليجـي 
ابراهيـم  املرمـى  حراسـة  يف  الذهبـي 
املخيني حـارس مرمـى منتخب عمان 
والذي تـم اختياره افضل حارس مرمى 
بالبطولـة ويف خـط الدفـاع اختري أمني 
بـن عدي مـن منتخـب البحريـن وعيل 
فائز من منتخب العـراق وهمام األمني 
من منتخب قطـر واحمد الخمييس من 

منتخب عمان.
ويف خط الوسط حارب السعدي وصالح 
اليحيائـي من منتخب عمـان وابراهيم 
بايـش وامجـد عطـوان مـن منتخـب 
العراق.. ويف خط الهجوم عيل أسـد من 
منتخب قطر وأيمن حسني من منتخب 

العراق ( هداف البطولة).
وأشـاد سـالم الحبيس، رئيـس االتحاد 
الخليجـي لالعـالم الريـايض، بالجهود 
التـي بذلتهـا لجنـة االسـتفتاء الفنية 
والتـي ضمن ابرز نجوم وأسـاطري كرة 
القـدم الخليجيـة املتواجـدة بالبرصة، 
مشـريا اىل ان االستفتاء وضع عىل أعىل 
املعايري الفنية وشـهدت قائمة املنتخب 
الخليجي الذهبي منافسـة كبرية حيث 
بلغ عدد الالعبني املرشـحني (٣٩ العبا ) 

والفروقات تكاد تكون متساوية.
وقـال الحبـيس: ان االتحـاد الخليجـي 
لالعالم الريايض اعتـاد عىل تنظيم أكرب 
اسـتفتاء الختيـار املنتخـب الخليجـي 
الذهبي منـذ ٢٠١٤ انطالقا من خليجي 
الريـاض مرورا بجميـع دورات الخليج 

وصوال لخليجي البرصة.
وبلغ عدد الالعبني الذين تم ترشـيحهم  
املنتخب  الخليجي الختيـار  لالسـتفتاء 
مـن  العبـاً)   39) الذهبـي   الخليجـي 
مجمـوع الالعبـني الذيـن شـاركوا مع 

منتخباتهم الخليجية الثمانية.
لالعـالم  الخليجـي  االتحـاد  واختـار 
الريـايض ١٠ مـن أسـاطري كـرة القدم 
الخليجيـة) ليشـكلوا الفريـق التاسـع 

يف بطولـة كأس الخليـج ٢٥ التي تقام 
بالبـرصة حاليـا وذلـك لـالرشاف عىل 
االسـتفتاء الخليجـي الختيار تشـكيلة 
املنتخـب الخليجـي الذهبـي من ضمن 
البطولـة مـن  يف  املشـاركني  الالعبـني 
وهـم  الثمانيـة  الخليجيـة  املنتخبـات 
صفوان عبد الغني وابراهيم سـالم  من 
العـراق  وفهد خميس وجمال بو هندي 
من االمـارات ويونس أمان واسـماعيل 
العجمي من عمان وحمود سـلطان من 
البحريـن  وأحمد خليـل من قطر وفرج 
لهيـب من الكويت وعـالء الصايص من 

اليمن.
ومـن جهتـه، اعـرب االتحـاُد العراقّي 
لكـرِة القدم عن أسـفه الشـديد نتيجة 
الزخـم الجماهـريي الغفـري يف املبـاراِة 
النهائية لبطولِة خليجي البرصة ٢٥ بني 
املنتخبني الشـقيقني العراقي والعماني 
الذي فـاَق كل التوقعات، وأدى إىل تأخر 
دخـول الجماهري العمانّيـة الحبيبة إىل 
امللعِب ملؤازرة املنتخب الوطنّي العماني 
يف املبـاراِة النهائيـة لبطولـِة خليجـي 

البرصة 25.
وبهذه املناسـبة، يتقـدم رئيُس االتحاد 

العراقي لكرِة القدم عدنان درجال، نيابًة 
عن اللجنة املنظمـة للبطولِة، باعتذاره 
إىل الجماهـري الُعمانية التـي تأخرت يف 
الدخول اىل امللعِب لحضور املباراة، والتي 
كانت عامالً مسـاعداً يف نجاح البطولِة 
طيلة فرتة إقامتها. كما ال يسـعه إال أن 
يتقـدَم بجزيل الشـكر وعظيم االمتنان 
إىل القائمـني عىل الكـرِة الُعمانية، وعىل 
رأسـهم معايل وزير الثقافـة والرياضة 
والشباب صاحب السمو ذي اليزن هيثم 
بن طارق، ورئيس االتحاد الُعماني لكرِة 
القدم سـعادة الشـيخ سـالم الوهيبي، 

لدعمهما العـراق يف تنظيم خليجي 25، 
وحرصهم الشـديد من خالل التنسـيق 
املتواصـل الـذي أثمـَر عن نجـاح حفل 
االختتام واملبـاراة النهائّية بني منتخبنا 

الوطني ونظريه الُعماني.
كما يؤكد رئيُس االتحـاد العراقي لكرِة 
القـدم عدنان درجال حرَص العراق عىل 
تعزيز عالقاتـه التاريخّية مع سـلطنِة 
ُعمـان الشـقيقة يف  جميـع املجـاالت، 
خاصـًة املجال الريـايض، وإن ما حدَث 
لن يؤثر عىل قوِة العالقات األخوّية التي 

تجمع البلدين الشقيقني.

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلن نادي الطلبة الريايض تعاقده مع املهاجم مروان حسـني قادما من النجف، 
لتمثيلـه بالجـوالت املتبقية من الدوري املمتاز.ويعد حسـني مـن أبرز مهاجمي 
الدوري املمتاز ومن عنارص الخربة التي قدمت مستويات كبرية مع فريق النجف 
بالجوالت الـ 12 املاضية، وسـبق له تمثيل املنتخب الوطني العراقي يف مناسبات 
عديـدة أبرزها املسـاهمة معه بالتتويج بكأس آسـيا تحت 23 عاما يف مسـقط، 
والحصول مع أسـود الرافدين عىل املركز الرابع بكأس آسـيا يف أسـرتاليا 2015.

وتعاقد نادي الطلبة أيضا مع العب الوسط زين العابدين سالم، قادما من الزوراء، 
يف ثالث صفقاته باملريكاتو الشـتوي، كما تم التوقيع الرسـمي مع نجم منتخب 
السـودان رشف الدين الشـيبوب.كما تم إبرام العقد مع املدرب املسـاعد التونيس 
رمـزي بن بوجمعة، لينضم إىل الجهاز الفني تحت قيادة مواطنه يامن الزلفاني.

ويواصل الطلبة تحضرياته ملواجهة القوة الجوية يف قمة مباريات الجولة 13 من 
الدوري املمتاز، التي ستقام الخميس املقبل بملعب الشعب الدويل.

بغداد/ متابعة الزوراء
تجمع العرشات من الجالية العراقية يف 
السويد، امس األحد، الستقبال الالعب 
اآلي فاضل، املتوج مع أسود الرافدين 

بلقب خليجي ٢٥ بالبرصة.
من  حافل  باستقبال  فاضل  وحظي 
وصوله  لدى  العراقية،  الجماهري 
وسط  امس،  صباح  يوتبوري  مطار 
بما  ابتهاجا  الشعبية،  األغاني  إطالق 
مشاركتهم  يف  وزمالؤه  الالعب  قدمه 

الخليجية.
يف  كبريا  احتفاال  الجالية  وستنظم 
مدينة يوتبوري، تتم فيه دعوة الالعبني 

العراقيني املحرتفني بالدوري السويدي 
اآلي فاضل، أمري العماري، ريوان أمني، 
للمنتخب  اإلعالمي  املنسق  عىل  عالوة 

محمد عماد.
بحصد  الرافدين  أسود  إنجاز  وحظي 
بأصداء  الرابعة  الخليجية  النجمة 
العراقية املنترشة  واسعة لدى الجالية 

يف مختلف مدن السويد وأوروبا.  
يذكر أن ثالثي العراق املحرتف بالدوري 
مع  كبرية  مباريات  قدم  السويدي، 
خليجي  بطولة  يف  الوطني،  املنتخب 
التتويج  يف  فعال  بشكل  وساهم   ،٢٥

باللقب.
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مدريد/ متابعة الزوراء:
مدريد  أتلتيكو  لفريق  الفني  املدير  أعلن 
لجعل  جاهزيته  القدم  لكرة  اإلسباني 
الفريق  بشغف  متعلقا  ديباي  ممفيس 

عقب انتقاله من برشلونة.
وسجل املهاجم الهولندي الدويل مشاركته 
املباراة  يف  كبديل  الثاني  الشوط  يف  األوىل 
التي فاز فيها أتلتيكو ٣-٠ عىل بلد الوليد.
جواو  رحيل  عقب  ديباي  انتقال  وجاء 
اإلعارة،  إىل تشيليس عىل سبيل  فيليكس 
يف  إضافية  يمنح سيميوني خيارا  ولكي 
أنه يرى أن ديباي  الثلث الهجومي، رغم 

ليس مهاجما رصيحا ليقود الهجوم.
«أراه  دازن:  لشبكة  سيميوني  وقال 
يكن  لم  الذي  كوستا،  لدييجو  مشابهاً 

مهاجما رصيحا».

يحتاج  القوة.  لديه  «ديباي  وأضاف: 
بحاجة  ونحن  وملساعدتنا  للعمل 

ملساعدته».
وأردف: «لقد لعب لوقت قليل، وسنمنحه 
دقائق للعب والتدريب، وسنجعله متعلقا 

بشغفنا».
وأبدى املدرب األرجنتيني سعادته بوجود 
أيام للراحة» للفريق «من أجل  «خمسة 
أجل  «من  وكذلك  جيدا»  االستشفاء 
الجماهري» قبل الديربي أمام ريال مدريد 
يوم الخميس املقبل يف ربع نهائي كأس 

امللك عىل ملعب (سانتياجو برنابيو).
املؤتمر  خالل  سيميوني  وأوضح 
احتضنه  الذي  اللقاء  عقب  الصحفي 
ميرتوبوليتانو):  (سفيتاس  ملعب 
التأهل  أجل  امللعب من  يف  مباراة  «هناك 

أجل  من  فريق،  أمام  النهائي،  لنصف 
بوجود  سعيد  فأنا  واملشاهدة،  املتعة 
خمسة أيام للراحة حتى يتعاىف الالعبون 
أهم يشء يف  املتعة هي  بشكل جيد، ألن 
بأفضل  الجميع  يدخل  وأن  القدم،  كرة 

طريقة ممكنة ملباراة قوية للغاية».
وحول انتصار فريقه بلقب كأس امللك يف 
قلب (الربنابيو) قبل ١٠ سنوات، أوضح: 
«لقد مرت سنوات عديدة. من الواضح أن 
تلك املباراة، ربما كان الريال فيها أفضل، 

وصنع فرصا عديدة للتسجيل».
ورصح: «لكننا دافعنا بشكل جيد للغاية، 
العصيبة  اللحظات  بعض  هناك  وكانت 
علينا، إال أننا نجحنا يف حمل كأس عزيزة 
عىل النادي، وعىل جماهرينا منذ سنوات 

كثرية».

مدريد/ متابعة الزوراء:
سعى كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، الستعادة بريقه يف بطولة 
1 و11 فرباير/ بني  الفرتة  املقررة خالل  لألندية،  العالم  كأس 

شباط املقبل باملغرب.
العام  أوروبا  بطل  بصفته  املونديال  يف  امللكي  الفريق  ويشارك 
املتأهل  منتظرا  النهائي،  نصف  من  مشواره  ويبدأ  املايض، 
وسياتل  النيوزيلندي  سيتي  وأوكالند  املرصي  ”األهيل  من 
فرصة  لألندية  العالم  كأس  وستكون  األمريكي“.  ساوندرز 
إذ  املوسم،  هذا  الضعيفة  انطالقته  آثار  ملحو  الفرنيس  للنجم 
حرمته  التي  اإلصابات،  بسبب  كثريا  وابتعد  مستواه  تراجع 
2022 مع الديوك. وفقد بنزيما  من املشاركة يف مونديال قطر 
هيبته محلياً وقارياً، بعدما كان هدافا للدوري اإلسباني ودوري 
أبطال أوروبا يف املوسم املايض، إذ اكتفى بتسجيل 8 أهداف يف 9 
مباريات بالليجا، بينما لم يفتتح بعد رصيده يف الشامبيونزليج، 
بعد مشاركته يف 4 مباريات. وواصل كريم السري يف نفق مظلم، 
حيث غاب عن مونديال 2022، وثارت أزمة مكتومة بينه وبني 

ديديه ديشامب املدير الفني ملنتخب فرنسا، انتهت باعتزال قائد 
ريال مدريد اللعب الدويل.

لم يهنأ صاحب الـ35 عاما بفوزه بالكرة الذهبية لفرتة طويلة، 
بل الحقته اإلصابات وانتكاسات امللكي بفقدانه صدارة الدوري، 
ثم خسارة كأس السوبر اإلسباني بخسارة أمام برشلونة (3 - 

1) بعد عرض فني باهت عىل ملعب امللك فهد الدويل بالرياض.
بفوز  نجا  لكنه  فريقه،  مع  جديداً  لقباً  يفقد  أن  بنزيما  وكاد 
مثري أمام فياريال يف كأس امللك، ليقع يف مواجهة الجار والغريم، 

أتلتيكو مدريد، بربع النهائي.
فرصة  لألندية،  العالم  بكأس  الفوز  سيكون  لذا 

لتمهيد طريق عودته  الفرنيس،  أمام  ثمينة 
للقمة مجددا، قبل مراحل الحسم محليا، 

بخالف مواجهة ليفربول اإلنجليزي يف 
ثمن نهائي دوري األبطال.

أجواء  عن  غريباً  بنزيما  يعد  وال 
سبق  بل  لألندية،  العالم  كأس 

مرات   4 باللقب  التتويج  له 
أعوام  يف  املدريدي،  العمالق  مع 

و2017  و2016   2014
و2018.

 8 يف  أهداف   3 وسجل 
بمونديال  مباريات 

أمام  ويبقى  األندية، 
املالعب  يف  آخر  تحد 

حيث  املغربية، 
صيامه  كرس  يأمل 
خالل  التهديفي 
مع  مشاركتني  آخر 

النادي املدريدي.

نيس/ متابعة الزوراء:
فريق  ومهاجم  املغرب  منتخب  نجم  النصريي  يوسف  ملع 

إشبيلية اإلسباني يف أعني مسؤويل أحد األندية الفرنسية. كشفت 
إدارة  النصريي دخل حسابات  أن  الفرنسية،  شبكة فوت مريكاتو 
الفريق بصفقة هجومية، خالل  لتعزيز هجوم  التي تسعى  نيس، 

أن  الفرنسية  الشبكة  وأضافت  الجارية.  الشتوية  االنتقاالت  فرتة 
نادي نيس اتجه للتفكري يف ضم املهاجم املغربي بعد تعثر املفاوضات 
لضم النيجريي ترييم مويف، مهاجم نادي لوريان الفرنيس. وأشارت 
تمسك  لوريان،  ناديه  لكن  نيس،  إىل  االنتقال  وافق عىل  أن مويف  إىل 
به، ورفض كل املحاوالت لالستغناء عنه، لتتحول أنظار إدارة نيس 
إىل يوسف النصريي. وقىض يوسف النصريي (25 عاما) الجزء األكرب 

أندية  بني  تنقل  حيث  اإلسبانية،  املالعب  داخل  الكروية  مسريته  من 
 20 5 أهداف يف  إشبيلية. وسجل النصريي  ليجانيس، ماالجا، وأخرياً 

مباراة بقميص إشبيلية يف كل املسابقات منذ بداية املوسم الجاري.

برشلونة/متابعة الزوراء:
أفاد تقرير صحفي إسباني، بوجود 
الربيمريليج،  أندية  قبل  من  اهتمام 
كيلور  الكوستاريكي  مع  بالتعاقد 
سان  باريس  حارس  نافاس، 
عن  نافاس  كيلور  وابتعد  جريمان. 
سان  لباريس  األسايس  التشكيل 
جريمان، هذا املوسم، لصالح اإليطايل 

صحيفة  وبحسب  دوناروما.  جيانلويجي 
نافاس  فإن  اإلسبانية،  ديبورتيفو  موندو 
ليسرت  هي:  إنجليزية  أندية   ٣ يف  مطلوب 
فورست. ونوتنجهام  وبورنموث  سيتي 
وأشارت التقرير، إىل أن نوتنجهام فورست 
الحارس  مع  التعاقد  يف  رغبة  األكثر  هو 
الكوستاريكي، عىل الرغم من أن الصفقة 

لن تكون سهلة.

لحارسه  بديل  إليجاد  نوتنجهام  ويحتاج 
تعرضه  بعد  هندرسون،  دين  األسايس 
إلصابة يف أوتار الركبة، والتي ستبعده عن 

املالعب حتى شباط /فرباير املقبل.
إلغراء  فورست  نوتنجهام  ويسعى 
بخطوة  نافاس  كيلور  الكوستاريكي 
املرحلة  الربيمريليج، خالل هذه  يف  اللعب 

من مسريته.

مانشسرت/ متابعة الزوراء:
أكد تقرير صحفي، أن مانشسرت سيتي تعاقد مع 
موهبة أرجنتينية، يف املريكاتو الشتوي الجاري.

ووفًقا لفابريزيو رومانو، خبري سوق االنتقاالت 
يف أوروبا، فقد أتم السيتي تعاقده مع الجوهرة 
من  قادًما  بريوني،  ماكسيمو  األرجنتينية 

صفوف فيليز سارسفيلد األرجنتيني.
وأضاف رومانو، أن الناديني يوقعان يف الوقت 
بالصفقة،  الخاصة  واألوراق  العقود  الحايل 

بعد االتفاق مع الالعب.
وسينضم بريوني إىل مانشسرت سيتي، حتى 

صيف ٢٠٢٨.
املهاجم  صفوفه،  بني  السيتيزنز  ويضم 
املتوج  ألفاريز،  جوليان  األرجنتيني 
منتخب  مع  العالم  كأس  بلقب  مؤخرًا 

التانجو.
ترتيب  وصافة  السيتي  ويحتل 

 ١٣ من  جمعها  نقطة،   ٤٢ برصيد  الربيمريليج، 
انتصاراً و٣ تعادالت و٣ هزائم، بفارق ٥ نقاط عن 

آرسنال املتصدر، والذي خاض مباراة أقل.

                         

القاهرة/ متابعة الزوراء:
قسا األهيل عىل غريمه التقليدي ومضيفه الزمالك بفوزه 
ضمن  وذلك  الدويل،  القاهرة  ملعب  عىل  -صفر   3 عليه 
منافسات املرحلة الرابعة عرشة من الدوري املرصي لكرة 

القدم.
و7   4 بفارق  نقطة   34 مع  الصدارة  يف  األهيل  وابتعد 
نقاط تباعاً عن مطارديه املبارشين فيوترش وبرياميدز يف 

املركزين الثاني والثالث.
ويحتل الزمالك، حامل اللقب، املركز الرابع مع 26 نقطة.

 (61) ”كهربا“  املنعم  عبد  محمود  األهيل  ثالثية  سجل 
والبديل محمد رشيف (75 و90).

اليبتسيش/ متابعة الزوراء:
دخل ماركو رويس العب فريق بوروسيا دورتموند، ضمن 

حسابات أحد عمالقة الدوري األملاني ”بوندسليجا“.
أرسل  اليبزيج  أن   ، وسبورت1  سكاي  شبكتي  وذكرت 
نهاية  عطلة  يف  رويس  مستشار  هيبيل  ديرك  إىل  عرضا 

األسبوع الحالية.
وينتهي عقد رويس (33 عاما) مع بوروسيا دورتموند يف 

نهاية املوسم الحايل.
وقال ماكس إيربل، املدير الريايض الجديد لفريق اليبزيج، 
مؤخرا لقناة ”بيلد“ التليفزيونية: ”ماركو يمكنه أن يجعل 

الفريق أقوى من خالل خربته“.
إىل  رويس  بجلب  قام  من  هو  عاما)   49) إيربل  أن  يذكر 

بوروسيا مونشنجالدباخ يف عام 2009.

كولن/ متابعة الزوراء:
أمطر كولن شباك ضيفه فريدر بريمن 
منافسات  ضمن  لواحد  أهداف  بسبعة 

الجولة ١٦ من الدوري األملاني.
ستاديون  إينريجي  راين  ملعب  وعىل 
جاءت سباعية أصحاب األرض بواسطة 
تيجيس  وستيفن   (٩) ماينا  لينتون 
 (٣٠) السخريي  وإلياس  و(٢١)   (١٥)
 ،(٣٦) حوسينباسيك  ودينيس  و(٥٤) 
يف  هدفا  سجل  الذي  فريدل  وماركو 

مرماه (٧٦).
بريمن  فريدر  هدف  جاء  ناحيته،  من 
فولكروج  نيكالس  بواسطة  الوحيد 

.(٣٨)
 ٢٠ إىل  كولن  ارتفع رصيد  الفوز  وبهذا 
تجمد  فيما  العارش،  املركز  يف  نقطة 
املركز  يف  نقطة   ٢١ عند  بريمن  فريدر 

التاسع.
ثميًنا  فوًزا  إشبيلية  حّقق  اسبانيا،  يف 
يف  نظيف  بهدف  قاديش  ضيفه  عىل 
منافسات  من  عرشة  الثامنة  املرحلة 

الدوري اإلسباني لكرة القدم.
النجم  األندليس  الفريق  هدف  وسّجل 
الدقيقة  يف  راكيتيتش  إيفان  الكرواتي 
٨٩ من ركلة جزاء طرد عىل إثرها إيفان 

أليخو العب الضيف.
وبذلك رفع إشبيلية، الساعي إىل االبتعاد 
 ١٨ إىل  رصيده  الهبوط،  منطقة  عن 

نقطة يف املركز الخامس عرش.
املقابل تجّمد رصيد قاديش عند ١٦  يف 

قبل  عرشة  التاسعة  املرتبة  يف  نقطة 
األخرية.

بلد  ضيفه  عىل  مدريد  أتليتيكو  وتفّوق 
الوليد بثالثية نظيفة يف املرحلة الثامنة 
اإلسباني  الدوري  منافسات  من  عرشة 

لكرة القدم.

وّوقع عىل أهداف أتليتيكو مدريد كل من 
أنطوان  والفرنيس   (١٨) موراتا  ألفارو 
هريموسو  وماريو   (٢٣) غريزمان 

 (٢٨)
يف  للروخيبالنكوس  التاسع  الفوز  وهو 
الليغا هذا املوسم مقابل ٤ تعادالت و٥ 

يف  نقطة   ٣١ إىل  رصيده  لريفع  هزائم 
املركز الرابع.

يف املقابل تكّبد بلد الوليد هزيمته الحادية 
انتصارات   ٥ مقابل  املوسم  هذا  عرشة 
وتعادلني ليتجّمد رصيده عند ١٧ نقطة 

يف املرتبة السابعة عرشة.

السلبي  التعادل  حسم  انجلرتا،  ويف 
وضيفه  باالس  كريستال  مواجهة 
نيوكاسل يونايتد يف اللقاء الذي جمعهما 
ضمن  بارك)  (سلهورست  ملعب  عىل 
اإلنجليزي  الدوري  من  الـ٢١  الجولة 

املمتاز لكرة القدم.
الشباك  شفرة  فك  يف  الفريقان  وفشل 
ويكتفيا  املباراة،  شوطي  مدار  عىل 

بتقاسم النقطة.
هاتني  بفقدان  نيوكاسل  وفرط 
الضغط ولو بشكل مؤقت  النقطتني يف 
الذي  الوصيف،  سيتي،  مانشسرت  عىل 
األحد،  أمس  وولفرهامبتون  استقبل 
تضييق  يعني  باللقاء  فوزه  كان  حيث 
لنقطة  «السيتيزنس»  مع  الفارق 

واحدة.
وبات رصيد «املاجبيس» ٣٩ نقطة يحتل 
بها املركز الثالث مؤقتا، من ٢٠ مباراة، 
الـ١٢  املركز  يف  الباالس  يأتي  بينما 

برصيد ٢٤ نقطة، من ٢٠ مباراة.
ضيفه  عىل  تورينو  فاز  ايطاليا،  يف 
منافسات  ضمن   ،(١-٠) فيورنيتنا 
لكرة  اإليطايل  بالدوري   ١٩ املرحلة 

القدم.
الهدف  مريانتشوك  أليكيس  وسجل 

الوحيد لتورينو يف الدقيقة ٣٣.
نقطة   ٢٧ إىل  رصيده  تورينو  ورفع 
رصيد  تجمد  فيما  السابع،  املركز  يف 
املركز  يف  نقطة   ٢٣ عند  فيورنتينا 

التاسع.
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الرباط/متابعة الزوراء:
قدمت دراسـة حديثـة توصيات عديدة 
تـروم النهـوض بعمل النسـاء يف مهنة 
الصحافـة، خاصة أنهـا رصدت نقاطا 
تمييزيـة عديـدة، سـواء تعلـق األمـر 
بالعمـل وأيضـا األجـور وحتـى تقلـد 

مناصب املسؤولية.
آيـت  أعدتهـا ماجـدة  التـي  الدراسـة 
املغربيـة  الهيئـة  منسـقة  لكتـاوي، 
عـن  املنبثقـة  الشـابات  للصحفيـات 
املنتـدى املغربـي للصحفيني الشـباب، 
املـرأة  ”تشـجيع  بـرضورة  أوصـت 
الصحفية عىل تقلد مناصب املسـؤولية 
التي تكـون عـادة حكرا عـىل الرجال، 
بشـكل  اإلدارة  مهـام  عـىل  واإلرشاف 
مناسباتي للتحفيز املعنوي ولالختبار، 
للمـرأة  الفرصـة  إتاحـة  جانـب  إىل 
الصحفية لشغل مهمة رئاسة التحرير 
وإدارة النـرش، حتى تسـهر عىل تجويد 
ظـروف عمل الصحفيات لكونها األكثر 

دراية بمعاناتهن“.
كما أوصت الدراسة برضورة ”املساواة 
يف األجـور“، وأيضا ”التَّمييـز اإليجابي 
املـرأة الصحفيـة بخصـوص  لصالـح 
التكاليـف مراعـاة لخصوصيتهـا، مع 
تخفيف سـاعات العمل لألمهات خالل 

الثالث سنوات األوىل بعد الوالدة“.
ومـن بـني التوصيـات الصـادرة عـن 
الدراسة رضورة ”إدماج حضانات داخل 
املؤسسـات اإلعالمية التـي يفوق عدد 
املسـتخدمني بها 50، وأيضـا ”ُمراعاة 

خصوصيـة الصحفيات خـالل العمل، 
وال سيما التغطيات امليدانية (خصوصا 

خالل أيام الدورة الشهرية)“.
”تمكـني  إىل  أيضـا  الوثيقـة  ودعـت 
الصحفيـات من التكوينات يف الصحافة 
الجديـدة ويف كيفيـة حمايـة أنفسـهن 
داخـل املؤسسـة اإلعالميـة، واعتمـاد 
مـن  االسـتفادة  يف  النـوع  مقاربـة 
التكوينات املوجهـة لصالح الصحفيني 
املؤسسـة اإلعالميـة“، وكذلـك  باسـم 
”تأسـيس منظمات مهنية للصحفيات 
من أجل الرتافع بشـأن املرأة الصحفية، 
وإنشاء مرصد خاص باملرأة الصحفية، 
فضـال عن تشـكيل إطار مهنـي يجمع 
الصحفيـات املهنيات من أجـل الرتافع 

لدى صناع القرار“.

كما دعت الدراسة إىل ”اعتماد الحمالت 
التحسيسية املوجهة إىل املحيط األرسي 
للصحفية بشأن إكراهات العمل املهني، 
والعمل عىل القيام بسن قوانني لحماية 
الصحفية مـن التحرش أثنـاء عملهن، 
والحمايـة من التحـرش الجنيس داخل 
املؤسسة اإلعالمية“، ثم ”تحسني ظروف 
العمـل واالهتمـام بالكفـاءات واملؤهل 
العلمي، وإنشـاء خاليا االستماع داخل 
املؤسسـات اإلعالميـة منصـة تفاعلية 
للتبليـغ عـن املتحرشـني مـع إخفـاء 

املعلومات الشخصية للصحفية“.
كما دعت الدراسة إىل ”العمل عىل تغيري 
النظـرة الدونية تجاه املـرأة الصحفية، 
وتكافؤ الفرص يف السفريات والدورات 
التدريبيـة“، قائلـة إنـه ”يتعـني عـىل 

املؤسسـات الصحفية املبـادرة إىل عقد 
ومعالجـني  أخصائيـني  مـع  رشاكـة 
املواكبـة  مـن  الصحفيـات  لتمكـني 
النفسـية، عىل الخصـوص؛ بالنظر إىل 
حجـم الطاقة السـلبية التـي يختزّنها 
مع مرور السنوات بفعل طبيعة العمل 

الذي ُيماِرسنه“.
وأوصـت الوثيقـة، أخـريا، بـ“احـرتام 
التوجهات الشخصية للصحفيات يف ما 
يهم مجاالت االشـتغال وعدم التضييق 
عىل طموحاتهـن املهنيـة“، وااللتفاتة 
املسـتقالت  الصحفيـات  ملشـاكل 

الفريالنس“.
يذكر أن نسبة الصحفيات داخل الجسم 
الصحفـي املغربـي، حسـب إحصاءات 
املجلـس الوطنـي للصحافـة، ال تمثـل 
إال 28 يف املئـة؛ فمن بـني 3 آالف و394 
بطاقة صحافة تم إصدارها عام 2021 
كان عـدد الصحفيـات الالئـي حصلن 

عليها هو 953 صحفية.
وحسـب املصـدر نفسـه، فـإن أغلـب 
الصحفيـات الحاصـالت عـىل البطاقة 
تشـتغلن بالرشكـة الوطنيـة لإلذاعـة 
والتلفـزة املغربيـة وعددهـن بتاريـخ 
يونيو 2020 هو 228 صحفية، ثم 259 
صحفية بالصحافة اإللكرتونية، و148 
و72  املكتوبـة،  الورقيـة  بالصحافـة 
بوكالة املغرب العربي لألنباء، و34 بقناة 
ميدي 1 تيفي، و28 باإلذاعات الخاصة، 
الثانيـة، و25 صحفيـة  بالقنـاة  و26 

مستقلة، وصحفيتان رشفيتان.

 سان فرانسيسكو/متابعة الزوراء:
التقط املسـؤولون يف منصة البث التدفقي التلفزيوني 
نتفليكس أنفاسـهم بعد عام من ضياع األرباح بعدما 
زاد عـدد املشـرتكني يف 2022، مـا انجـر عنـه ارتفاع 

اإليرادات ولو أنها أقل من املتوقع.
وقالت الرشكة يف بيان حـول نتائج أعمالها إنها باتت 
”تضـم أكثر مـن 230 ألف مشـرتك“، يف نتيجة فاقت 
توقعـات املنصـة وتوقعات السـوق للربـع األخري من 

العام.
وتطـوي املنصة بذلك صفحة العام املايض، الذي عانت 
خاللـه صعوبات كبـرية لها بـدأت يف التحسـن خالل 
النصف الثاني. وكانت قد فقدت 1.2 مليون مشرتك يف 

الربع األول من 2022.
وحققـت الرشكة األمريكية إيـرادات بواقع 7.8 مليار 
دوالر، لكنها سـجلت أرباحا صافيـة بنحو 55 مليون 
دوالر فقـط، وهو أقـل بكثري من مبلـغ يف حدود 257 

مليون دوالر الذي كان متوقعا.
وتزامـن إعـالن نتفليكـس مع تخـيل مؤسسـها ريد 
هاسـتينغز عـن منصبـه كمديـر تنفيـذي مشـارك 
لغريـغ بيرتز، الذي سـيتوىل هذه املهمـة إىل جانب تيد 

ساراندوس، ليصبح الرئيس التنفيذي للرشكة.
وقال هاسـتينغز الذي أنشأ يف األسـاس خدمة لتأجري 
أقـراص دي.يف.دي ”أنا فخور جدا بالسـنوات الخمس 
والعرشين األوىل وأتطلع للسـنوات الخمس والعرشين 

املقبلة“.
وفيمـا أعادت املنصة اسـتقطاب املاليني مـرة جديدة 
خـالل الربـع الثالـث مـن العام املـايض، وصـل عدد 
املنضمـني الجـدد لهـا إىل 7.66 مليـون مشـرتك بـني 
أكتوبـر وديسـمرب املاضيني، يف نتيجة تخطت بشـكل 

كبري توقعاتها.
واستفادت املنصة تحديدا من مواسم جديدة ملسلسالت 
حققت نجاحا من أمثال ذي كراون وإمييل إن باريس، 

ومن أعمال جديدة أيضا كاملسلسل الوثائقي هاري اند 
ميغن ومسلسل ونسداي.

ولكن املحلل لدى رشكة إنسـايدر إنتلدجنس بول فرينا 
قـال لوكالة الصحافة الفرنسـية إّن نتفليكس ال تزال 
”تحت ضغط كبري لتصحيح مسـارها وتحقيق نتائج 
أفضل ملسـاهميها، بعدما فقد سهمها أكثر من 50 يف 

املئة من قيمته خالل عام 2022“.
ويف العـام املايض اتخـذت نتفليكس إجراءات لكسـب 
إيـرادات جديدة، وُيفرتض أن تؤتـي ثمارها خالل هذا 

العام.
وأطلقت املنصة يف نوفمرب صيغة جديدة لالشـرتاكات 
تتيح اإلعالنات عىل شاشتها مقابل بدل أرخص، بينما 
دأبـت طويال عىل رفـض اعتماد هذا الحـل مخافة أن 

ييسء معنويا إىل صورتها.
وقال فرينا إنها ”بدايـة نقطة تحول للرشكة. ونتوقع 
انطالقـة ضعيفة نسـبيا لعام 2023 مـع منحة 830 

مليون دوالر كإيرادات متأتية من اإلعالنات“.
وأكـد أّن ”نتفليكس، وعىل غرار منصـات أخرى للبث 
التدفقي، تواجه منافسـة كبـرية وتطورات اقتصادية 
معاكسـة وحاجة ملحة للرتكيز عىل الربحية أكثر من 

زيادة عدد املشرتكني فيها“.
وتحولت أنظار املحللني اآلن إىل الطريقة التي يمكن أن 
يدير بها املسؤولون التنفيذيون املرحلة املقبلة للمنصة 

مع مع انسحاب الرشيك املؤسس.
وبعـد تنحي هاسـتينغز، سـيتوىل القادة املشـاركون 
الجـدد بالحفاظ عـىل ثقافة أصبحت مـن أبرز معالم 
وادي السـيليكون. ويف الوقـت نفسـه، يجـب عليهـم 
الحفـاظ عىل نمو الرشكة يف ظـل اقتصاد ضعيف مع 

مواجهة املنافسة املتزايدة.
وينسب هاسـتينغز الفضل إىل ثقافة الرشكة القائمة 
عـىل الشـفافية واالبتـكار الداخليـني، والتـي تمنـح 
أصحاب األداء املتميز اسـتقاللية غري عادية، من أجل 

نجاح نتفليكس.
وقال نيل سـوندرز العضو املنتدب لرشكة غلوبال داتا 
لرويرتز إن ”هذا تغيـري نفيس كبري للرشكة ومع بقاء 
هاسـتينغز يف منصـب رئيس مجلس اإلدارة ، سـتظل 

خربته متاحة لنتفليكس“.
ومع ذلك، أشـار إىل أن ثمة خطـرا ضئيال من أن تتغري 
ثقافـة الرشكـة وأن تصبـح أكثـر حـذرا خاصـة مع 

استمرار عدم اليقني االقتصادي
وقـال هاسـتينغز يف منشـور باملدونـة إن ”االثنـني 
لديهمـا مجموعـات مهـارات تكميلية لفهـم الرتفيه 
والتكنولوجيا وأن الرشكة ستنمو بشكل أرسع معهما 

كرئيسني تنفيذيني مشاركني“.
وسيتقاسـم سـاراندوس، رئيـس املحتـوى منذ فرتة 
طويلـة والرئيس التنفيذي املشـارك، ومدير التشـغيل 

السابق بيرتز مسؤوليات الرئيس التنفيذي.
وسـيتوليان اآلن مسـؤولية رشكـة ال تـزال تكافـح 
مـع تباطـؤ نمو املشـرتكني يف الواليات املتحـدة، أكرب 
أسـواقها، وسـط منافسـة شـديدة من خدمات البث 

املتنافسة.
وأكـد بيـرتز أنه يعتـزم مع سـاراندوس املـيض قدما 
باسـتخدام كتـاب قواعـد اللعب الخاص بهاسـتينغز 

وليس لديه تغيريات كبرية لإلعالن عنها.

 تلقـى نقيب الصحفيـني العراقيـني مؤيد الالمي 
باقـة ورد من مديـر عام إعـالم وزارة البيئة امري 

عيل الحسون ملناسبة اعادة انتخابه رئيسا التحاد 
الصحفيني العرب.

البرصة / نينا:
 قدم محافظ البرصة اسـعد عبـد االمري العيداني 
شـكره اىل االعالم الخليجي واملحيل الذي كان اهم 

اسباب نجاح خليجي 25 يف البرصة .

وقـال العيدانـي يف تغريدة ان ذلك جـاء من خالل 
التغطيات املبـارشة والتقارير والربامج الرياضية 
التي اظهـرت للعالم معدن الكرم والضيافة ملدينة 

البرصة وابنائها .

موسكو/ا.ف.ب:
توعدت موسـكو، وسـائل اإلعالم 
الفرنسـية يف روسـيا بتدابري، رداً 
عىل تجميد الحسـابات املرصفية 
تـي  آر  لقنـاة  الفرنـيس  للفـرع 
االتحـاد  يف  املحظـورة  الروسـية 

األوروبي.
الدبلوماسـية  يف  مصـدر  وحـّذر 
الروسية من أن ”تجميد حسابات 
آر تي فرنسـا سـيؤدي إىل تدابري، 
رداً عىل وسـائل اإلعالم الفرنسية 
يف روسـيا“، وأكد أن هذه التدابري 
”سـتبقى ماثلة يف الذاكرة، إن لم 
تتوقف السـلطات الفرنسـية عن 
ترهيب الصحفيني الروس“، وفق 
ما نقلت عنه وكالتا ريا نوفوستي 

وتاس~ الروسيتان.
ونـددت نقابات موظفـي ”آر تي 

فرنسا“ بتجميد الحسابات.
االقتصـاد  وزارة  وأوضحـت 
الفرنسـية، لوكالة فرانس برس، 
أن تجميـد أصـول القنـاة حصل 
األوروبيـة  للعقوبـات  تطبيقـاً 
وليـس  روسـيا،  عـىل  األخـرية 

بمبادرة من الدولة الفرنسية.
وقال فرعـا نقابة القـوة العاملة 
تـي  ”آر  يف  الصحفيـني  ونقابـة 
هـذه  ”مـع  بيـان:  يف  فرنسـا“، 
العقوبـة، سـيصبح نحـو مائـة 
صحفيـاً   50 ونحـو  موظـف 
عاطلني من العمل رّبما“. واعتربا 
أن الحسـابات ”مجّمدة بناًء عىل 
قـرار مـن الدولة“. وقـال مصدر 

الفرنسـية،  االقتصـاد  وزارة  يف 
هـذا  إن  بـرس“،  لـ“فرانـس 
اإلجراء نتيجـة ”حزمة العقوبات 
األخرية“ األوروبية التي ُفرضت يف 

ديسمرب/ كانون األول.
وعـىل عكـس الحزمـة األوىل من 
العقوبـات التي ُفرضـت بعد بدء 
 24 الغـزو الـرويس ألوكرانيـا يف 
تنـّص   ،2022 فرباير/شـباط 
العقوبـات التـي اتُّفـق عليهـا يف 
ديسـمرب عـىل ”تجميـد أصـول“ 
كيانات مستهدفة، وفقاً للمصدر 
أن  إىل  املصـدر  ولفـت  نفسـه. 
هـذه الكيانات تشـمل ”أنو تي يف 
نوفوسـتي“، الرشكـة األم التـي 
وذلـك  فرنسـا“،  تـي  ”آر  تملـك 
”بنسبة 100 %“، ما يربّر تجميد 
القنـاة. وحظر االتحـاد األوروبي 
بث قناَتي سبوتنيك وآر تي، بما يف 
ذلك فرع األخرية يف فرنسا، اعتباراً 
من الثاني مـن مارس/ آذار، عىل 

التلفزيـون كمـا عـىل اإلنرتنـت، 
بموجب اتفاق توصل إليه التكتل 
ُبعيد بدء الغزو الرويس ألوكرانيا، 
”تضليـل  أداتـي  باعتبارهمـا 

إعالمي“ للكرملني.
وثّبت القضاء األوروبي هذا القرار 
يف يوليو/ تموز، بعد شـكوى من 
”آر تـي فرنسـا“. وكانـت حزمة 
العقوبـات األوليـة تحظـر فقط 
بث محتـوى ”آر تـي“ يف االتحاد 

األوروبي، وليس اإلنتاج نفسه.
يف  فرنسـا“  تـي  ”آر  وتسـتمر 
إنتاج وبث محتواهـا الذي يمكن 
إليه باسـتخدام شـبكة  الوصول 

افرتاضية خاصة.
وللوضـع الفرنـيس خصوصيـة، 
ألنه منذ تعليـق ”آر تي“ يف أملانيا 
نهايـة عام 2021، كانت فرنسـا 
الدولـة العضو الوحيدة يف االتحاد 
األوروبـي التـي تسـتضيف فرعاً 

للقناة عىل أراضيها.
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بريوت/متابعة الزوراء:
 تفاقـم الخـالف بـني محطتـي ألـ 
”.بي.يس.آي“ و“الجديد“ من جهة، 
ورشكة ”الشـبكة اللبنانيـة للبث“، 
التي تتوىل توزيع القنـوات اللبنانية 
مـن  مجانـا  اللبنانيـة  األرايض  يف 
جهة أخـرى، ليصل األمـر إىل إعالن 

املحطتني التوقف نهائيا.
وعـزا البعـض أسـباب الخـالف إىل 
التقاريـر التـي بّثتهـا القناتـان يف 
وقت سـابق يف نرشاتهما اإلخبارية، 
متهمني أصحاب الكابالت بالفساد، 
وعـدم دفع املتوجـب عليهم لرشكة 
”كابـل فيجن“، التـي وّقعت معهما 
عقدا حرصيـا للتوزيع يقيض بدفع 

رسوم شهرية الستقبال القناتني.
وكانـت محطـات تلفزيـون لبنانية 
قـررت عـام ٢٠٢٠ نقـل بثهـا مـن 

املجاني إىل املشّفر.
اللبنانية  وعقدت رشكـة ”الشـبكة 
للبـث“ مؤتمـرا صحفيـا قالت فيه 
القضـاء  إىل  االحتـكام  أرادت  إنهـا 
املشـرتكني  لكـن  حّقهـا،  إلظهـار 
فوجئوا  بحجب قناتي ”بي.يس.آي“ 
عـن  منهمـا  بقـرار  و“الجديـد“ 

شاشـاتهم، واسـتمرار بث القنوات 
اللبنانيـة األخـرى، والسـيما منهـا 
”أم.تي.يف“، وبدل بـث القناتني حّل 
السـواد عـىل الشاشـة، مـع عبارة 
”عزيزي املشرتك سيتم تشفري هذه 
القناة، وذلك بناء عىل طلب أصحاب 
الحقـوق. الرجـاء مراجعة صاحب 

الشبكة“.
وأوضحت ”الشـبكة اللبنانية للبث“ 
يف بيان ”أنها قررت توقيف البث بعد 
دراسـة األوضاع عىل صعيـد توزيع 
’بي.يس.آي‘ و‘الجديد‘ بعد أن وّقعت 
الشاشـتان عقدا حرصيا مع رشكة 
’كابـل فيجن‘، حيـث طلبت األخرية 
من موزعي الكابـالت الحصول عىل 
ترخيـص إلعادة بث املحطتني، علما 
بـأن التلفزيونني املذكورين يطالبان 
منذ مدة عـرب اإلعالم موزعي الكابل 
بتسـديد مبالغ مالية لقاء املحتوى، 
أي ’الحقـوق‘، لكنهما يف املقابل، لم 
يبادرا إىل فتح باب االتصال باملوزعني 
أفـرادا أو رشكات، بـل وّقعـوا عقدا 
حرصيا مـع رشكة تملك محطة بث 

هوائية“.
وأضاف البيـان ”قامت ’بي.يس.آي‘ 

و‘الجديـد‘ بتجيـري قطـاع الكابل يف 
لبنان وحـرصه بيد رشكـة واحدة، 
املنصـة  كانـت  شـبكاتنا  وكـون 

الرئيسـية إليصال محتوى القنوات، 
تم إيقـاف بث هاتـني املحطتني عن 

شبكاتنا حتى إشعار آخر“.

اللبنانيـة  القنـوات  بـني  والـرصاع 
وأصحاب الكابـالت ليس جديدا، بل 
تفّجر الوضع قبل أعوام مع اشـتداد 

الدعم  األزمـة االقتصادية وتراجـع 
السيايس، إذ تم اقرتاح اقتطاع مبلغ 
محدد من أصحـاب الكابالت، ولكن 
ذلـك االقـرتاح لـم يصـل إىل نتيجـة 

لتنظيم عملية البّث.
وقـال كميل صايغ، مديـر العمليات 
يف رشكـة ”كابل فيجـن“ إن األزمة 
الخانقـة املعروفـة غـرّيت كّل يشء 
يف لبنـان، وقطـاع التلفزيـون ليس 

باستثناء.
وأضـاف أن أصحاب حقـوق امللكية 
يف الخارج سـواء أكانـوا يف الواليات 
األوروبـي  االتحـاد  يف  أو  املتحـدة 
العربـي،  الخليـج  دول  يف  أو حتـى 
أو  بالـدوالر  التكاليـف  يتقاضـون 
باليـورو حـرصا. كمـا أّن أصحـاب 
الحقوق ال يفرّقون بني بلد وآخر، أو 
يقومون بمراعاة بلدان تمّر بأزمات 

كما هو الحال يف لبنان.
مـن  املجـال،  هـذا  يف  أن  وأوضـح 
املعـروف أن تكاليف حقـوق امللكية 
مرتفعة جـدا، وهـي التكلفة األهم 
لتأمـني الخدمة، وهـذا األمر ينطبق 
واألجنبـي  العربـي  املحتـوى  عـىل 
عـىل حد سـواء. كمـا أّن العديد من 

القنـوات التي تؤمنهـا الرشكة هي 
أسـتوديوهات أمريكيـة، ويتوّجـب 
عليها أيضـا الدفع باليـورو لبعض 
 “٦ ”أم  مثـل  أوروبـا  يف  القنـوات 
وغريها. لذلك كان ال بّد من تصحيح 
بغيـة  بالـدوالر  وربطهـا  التعرفـة 
التمكـن مـن االسـتمرار يف تقديـم 

الخدمة.
وأسـف العديد مـن اللبنانيني لقرار 
محطتي ”بـي.يس.آي“ و“الجديد“، 
ولفتـوا إىل عـدم القدرة عـىل تحّمل 
املزيـد مـن األعبـاء املاليـة لرؤيـة 
القناتـني اللتـني تعتـربان مـن أبرز 
”أم. إىل جانـب  اللبنانيـة  القنـوات 

تي.يف“.
ويؤّكد خرباء أن تشفري قنوات لبنان 
التلفزيونيـة أمر غـري قانوني، وفق 

قانون اإلعالم يف لبنان.
 يف املقابـل، تحاول بعـض املحطات 
االسـتعانة بمجموعات عاملية مثلما 
فعلت ”أل.بـي.يس.آي“ التي دخلت 
مجموعـة ”كابـل فيجـن“، إذ مـن 
خاللها يسـتطيع املشـاهد اللبناني 
االشـرتاك يف املجموعة، ملشـاهدة أو 

متابعة باقة القنوات.
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الذّي يشـهُد أو يستمع إىل محارضاِت الدكتور عيل 
املختار، التدريّيس يف جامعـِة الُكوفة، ُكلية اآلداب 
قسـم اللغة اإلنجليزية، سـيجُد أّن درسُه النقدّّي ، 
يتصـُف بمزايا، وهذه املزايـا، تعّنى يف املقاِم األّول 
عىل فـّن الجمال أو القوُل الجمـايلّ اإلبداعي، فهو 
ناقـٌد معريفٌّ، منهجُه النقـّدي، يعتمُد عىل ألياٍت أو 
أدواٍت ُمتعـددة يف قراءتـِه للنّص األدبـّي. األدواُت 
التي َيتكأُ عليها يف قراءتِه املعرفّية للنّص، مستمدٌة 
من ثقافتِه اإلنجليزية الواسعة، فهو َمعنٌي باألدب 
اإلنجليزي شعرًا، روايًة، دراما و نقًدا. انطالًقا من 
مقولة الناقـد اإلنجليزي الكالسـيكي لونجاينس 
الـذي يقـرُّ أّنه ال يمكـن للناقِد أن يكـوَن ناقًدا إال 
إذا قـرّأ النّص جيًدا، وهذه القـراءة الناقدُة للنّص 
املتكـررة والفاحصـة، هي التي ُتمكـن الناقد من 
أن يمارَس نقـوده عىل النّص الذي يقع بني يديه، 
وأمـا الدكتـور املختـار فهو يذهـب مذهًبـا أكثر 
موسـوعيًة، حينمـا يجعل من قراءتـه تعتمُد عىل 
املذاهب الجمالية الحداثوية. أن تكوَن ناقًدا، ليَس 
باألمِر الهنّي أو امليسور، بل تحتاج إىل أدواٍت تستنُد 
عليها لتتمكن من فحِص وتقييم النّص الذي يكّون 
أمام مجهرك النقدي ، الناقد د. عيل املختار، يحلُل 
النصـوص ويفككها إىل جزئياٍت ومن ثَم يحلُل كّل 
جزيئٍة داللياً، ويف تحليلِه يستحرض املَلََكة النقّدية 
لديـه، فيأتـي إىل النـّص ليتذّوقه تذّوًقـا معرفًيا_ 

جمالًيا.
التسـاؤالُت املنطقيُة التي يطرحها عىل النصوص، 
هـي اسـتدراكاٌت أو تأمـالٌت معرفيـٌة يف النـّص. 
املنهـُج النقديُّ الذي يسـلكه، ليس محـدًدا ، فهو 
يتعامـل مـع النّصوص كٍل بحسـِب املنهـج الذي 
ينطبـق عليه، فـال يطبق منهًجا معـني ويفرضه 
عىل النصوص اإلبداعية، ففي تحليلُه لقصيدٍة من 
القصائد الشـعرية، يحاوُل أن ُيحللّها وفَق املنهج 
الـذي قاَم بناء القصيدِة عليـه، وهو بهذا ال يكون 
متطفًال عىل النّص أو فارًضا عليه رؤاه او مذهبه 
النقدّي. ال يكون النقد نافًعا حتى يتحّىل بالثقافِة 
واألمانـة، مـن خاللهمـا يسـتطيع أن يبتعَد عن 
الذاتّية واالنطباعية التي ُتيسء إىل النصِّ أكثر مما 
تنفعُه يف أحياٍن كثريٍة، لذا، نحن نقرأ النقد ليُّحبَب 

لنا األدب الذي نقرأُه.
د. عـيل املختـار، حبَب لنا مـادة النقـد من خالل 
طريقتـه يف الـدرس، إذ حـّول مـادة النقـد، التي 
تحتـاج إىل ذوٍق وثقافـٍة وقـراءاٍت كثرية إىل درٍس 

ُممتٍع، الُطالب الذي يجلسوَن
غر   يف قاعة درسـه، سـيخرجون وهـم يحملون 

العديد مـن مناهج النقد ومن أسـماء أعالم النقد 
االنجليـزي. إن مميزات أو صفـات الدرس النقدي 
عنـد املختـار، أو املرجعيات التي ُتشـكل باملجمل 
مادتـه النقديـة ، هـي حقـوٌل أوجزناهـا بسـتِة 
حقـوٍل، األول: حقـل األدب: أي القـراءات األدبية 
الخالصـة للنصـوص األدبيـة التـي تعطي صفة 
التمييـز ومعرفة الجيد من الـرديء أو املمتاز من 
العـادي، فهذا ال يتم إال بالقـراءة األدبية املتنوعة، 
فقد كان املختار ُملًمـا بصورٍة كبرية عىل مختلف 
اآلداب التـي أخـذ منها فكوّنت لـه التصّور الكبري 
نحـو النـّص األدبـي، شـعرُه ونثرُه، فأنـت تراه 
يأخـذ مـن األدب الفرنـيس واالسـباني واليوناني 
والعربـي عـىل حدٍّ سـواء، فهـو بهذا يقـرتب من 
األدب أو مـن تعريـف جوهره الـذي يعني ضمن 
مـا يعنيـه ، األخذ من كل يشء أجملـه، فهو يأخذ 
من آداب هذه األمم أجملها وينتقي أكثرها بريًقا 
وإشـعاًعا، وهذا ملسـناُه يف االستشهادات الكثرية 
التي يستشهد بها أو يستحرضها أثناء محارضتِه 
النقّدية. والحق الثاني، هو حقُل املعرفة، أّي حقل 
العلـوم اإلنسـانية التي يجـب أن يلم بهـا الناقد، 
التي تشـمل علوم( الفلسـفة ، االجتماع، النفس، 
االنثروبولوجيـا، الجغرافيـة، إذ تكـون يف العرص 
الحديث قسًما جديد وصار يعرف بأدب الجغرافية 

وألفـت به الكتب منها عىل سـبيل املثال ال الحرص 
كتـاب األسـتاذ عبـد الحـق بلقيدوم الذي أسـس 
عنوان ( األدب الجغرايف العربي، املفهوم ، األنماط 
والتطـور)، ينبغي عـىل الناقد أن يأخـذ من هذه 
العلـوم التي هـي عىل تماس مبـارش مع األدب يف 
كثرٍي من خطاباتِه وقضاياه، ومن تلمسُه يف محا 

رضة املختار، هو أخذه عن هذه العلوم بما يخدم 
رؤيتـه أو رؤاه النقديـة، فلديه معرفة بفلسـفِة 
أفالطون وتلميذه أرسطو نزوالً إىل فالسفة أوربا ، 
واملعرفة الواسـعة باملدارس الفلسفية التي تحمل 
املركزية يف عمق الطرح النقدي، فأنت ال تسـتغني 
عـن الـدرس الفلسـفي مهمـا بلغت مـن املكانة 
النقدية، فالفلسفُة ُتثري األسئلة التي تجعل النّص 
ينفتـح عـىل التأويل، وهـذا تلحظُه عنـد املختار، 
حينما يقرأ لـك النصوص فهو يذهب فيها مذهب 
الفيلسـوف يف طريقِة تحليلِه الـذي يحفر بالنّص 
إىل أعماٍق بعيدة، فتستكشف من الجواهر والأللئ 
، والحقل الثالث، هو حقل  املبطنة يف باطن النـصّ
العلـم، قد يعجب القارئ مـن إدراج حقل العلم يف 
الـدرس النقـدي، وهذا التسـاؤل يـزول من خالل 
النصوص التي يكتبها األدباء التي تعنى بالقضايا 
الفكرية، فاألدب له تقسـيمات منها يكون األدب 
الذي ُيزّين العلم، فاألدب يعطي للعلم ويأخذ منه، 

يعطيـه اللغة التي ترتفع مـن الهبوط وتأخذ منه 
قضايـاه ومسـائلُه فيعالجـُه وفَق تصـّور أدبّي، 
عقلنـة األدب، هو مصطلٌح شـاَع بكثرِة يف العرص 
الحديـث وصاَر العـرشات من الُنقاد، يتسـلحون 
بالثقافـة العلميـة يف قراءتهـم النقدية للنصوص 
األدبيـة، كأنهـم ُيروضون عقولهم عـىل املنطقية 
والعقالنيـة يف الطرح النقـدي. وأما الحقل الرابع، 
هو حقُل النقد ذاته، أي مدارسـُه ومذاهبُه ، وهذا 
يعني، االهتمـام باآلليات التي يمارس من خاللها 
الناقد نقوده، فأنت ال تسـتغني عن مدارس النقد 
ومذاهبه  يف قراءِة أيِّ نصٍّ إبداعٍي ما، وما يتسلّح 
بـه الناقد املختـار هو املعرفـة يف مذاهـب النقاد 
الذين لديه معرفة عميقة يف طرحهم النقدي، فهو 
يملـك الخلفية التي تؤهله أن يعرف رأي املدرسـة 
هـذه ورأي رائدها أو مؤسسـها يف النقـد، فالنقُد 
هو نظاٌم، فـال يعد الرأي االعتباطي نقـًدا علمًيا، 
فتحليـل املختـار للنقـد، قائـٌم عىل تصـّور نقدٍي 
منظـٍم، مرتكز عـىل مدراس نقديـة وعىل مذاهب 
نقدية رصينـة، أي أّنه يملك املنهـج الذي يمارس 
من خاللـِه عملية النقد عىل النصـوص اإلبداعية، 
ومن خـالل درس املختار د. عـيل ، تلمُح ارتكازه 
عىل مذاهٍب نقديٍة ، وهذا االرتكاز يعني أّنه يجعُل 
من نقودِه مادة فكرية وعلمية، وبهذا تراُه ُيطيل 
التأمل يف النـص ويحلله وفق املذهب النقدي الذي 
يسـلكه يف القـراءة. الحقـل الخامس، هـو حقُل 
الثقافة كحقل جامع شامل لشّتى األفكار والقيم 
والتمثـالت، هـذا الحقُل هـو الحقل الـذي ُيمكن 
الناقد من املوسـوعية يف نظرتـه أليِّ نصٍّ إبداعٍي، 
فالثقافة الكلمة امللتبسـة الواسـعة قد نعني بها، 
أنها املعرفة يف كثرٍي من األشياء، نعم، فردس الناقد 
املختار، يمتلـك هذه الصفة الثقافية، فهو مثقٌف 
عضـوٌي فّعال، وهذا واضٌح يف حضورِه املؤثر عند 
ّطالبِه، فهو  كّون شخصيتُه تكّويًنا يجعلُه القطب 

الذي يجذب إليه شّتى األقطاب املتنافرة.
وأمـا الحقـل األخري الذي وجدنـاه يف نقود د. عيل 
املختـار ، هـو حقل الحيـاة الذي ينشـط الحقول 
السابقة ويمنحها عنارص مادية وواقعية ، تالمس 
املتلقـي بصـورٍة وجودية، قريبة منـه، فللمختار 
التجربـة الحياتية التي هي الـدرس األهم، فدرُس 
الحيـاة هو الـدرس األكثر واقعيًة. هـذه الحقوُل 
السـت وجدناهـا ماثلـًة يف الـدرس النقـدي الذي 
شـهدناُه يف كلية اآلداب جامعة الكوفة، فهو ناقٌد 
متمرٌس نتيجة الخربات املرتاكمة التي اسـتوعبها 
فرتاكمت عليه هذه املعرفة الشاملة التي أسبغت 

عىل درسه النقدي املنفعة واملتعة.

@ãflb«@Òb≠@@
وداًعا للسالح  هي رواية كتبها إرنست همينغوي 
خالل الحملـة اإليطالية يف الحـرب العاملية األوىل، 
ونـرشت عام ١٩٢٩، وعنوانها مأخوذ من قصيدة 
للكاتـب املرسحي اإلنجليزي جـورج بيليه والذي 

عاش يف القرن السادس عرش.
تنقسم الرواية إىل خمس أجزاء، ففي الجزء األول 
يقدم رينالـدي فريدريك هنـري لكاثرين باركيل، 
فيحاول اغراءها وتبدأ العالقة بينهما، ثم يتعرض 
فريدريـك عىل الجبهة االيطالية لإلصابة يف الركبة 

بقذيفة هاون ويتم نقله إىل مستشفى ميالنو.
و يف الجـزء الثانـي، تتطور العالقـة بني فريدريك 
وكاثريـن بينمـا يقضيـان الوقت مًعـا يف ميالنو 
خـالل الصيـف، ويقـع فريدريك يف حـب كاثرين 
والتي تكتشـف عندما يكتمل شـفائه انها حامل 

منذ ثالثة شهور.
ثم يعود فريدريـك إىل الوحدة يف الجزء الثالث، وال 
يمض كثريًا من الوقت قبل أن يخرتق النمساويون 
الخطوط االيطالية يف معركة «كابوريتو» فيرتاجع 

اإليطاليون.
وُيقتـل فريدريـك رقيًبا مهندًسـا.و بعـد تخلفه 
عـن الجيـش وعودته مـرة أخـرى، يأخذ رشطة 
املعركة فريدريك إىل حيث يتم اسـتجواب الضباط 
واعدامهـم بتهمـة «الخيانة» التـي يفرتض انها 
قد أدت إىل هزيمة إيطاليا، ولكنه بعد سـماعه أن 
كل من تم اسـتجوابهم قد قتلـوا يهرب بالقفز يف 

النهر.
ويف الجزء األخـري، يعيش فريدريك وكاثرين حياة 
هادئـة يف الجبال، وبعد والدة طويلة ومؤملة، يولد 
ابنهمـا ميًتـا وتتعـرض كاثرين لنزيـف رسعان 
ما تمـوت بعده تاركة فريدريـك ليعود وحده إىل 

الفندق تحت املطر.
تتجـىل خصوصيـة النص مـن خـالل مقتطفني 
مـن ما ذكره همنغـواي يف مقدمة إحدى طبعات 
روايتـه: «أذكـر أنني عشـت خـالل كتابتي لهذه 
الرواية أسعد أوقات حياتي، كنت أعيش يف الكتاب 
وأصنع أحداثه كل يوم. كنت أشكل املدينة والناس 
واألشياء التي حدثت. يف كل يوم أقرأ ما كتبت منذ 
البداية وحتـى اللحظة التي يتوجـب عّيل متابعة 
الكتابـة. وكل يوم كنت أتوقف وأنا ال أزال يف حالة 

معنوية جيدة، وأعرف ما الذي سيحدث الحقاً».
ويضيـف همنغـواي يف حديثه بالخصـوص: «لم 
تسـلبني تراجيديا الكتاب سـعادتي، لقناعتي أن 
الحياة نفسـها تراجيديـا ونهايتهـا واحدة. لكن 
ادراك أن بإمكان اإلنسان اختالق يشء ما، واإلبداع 
بمـا يكفي مـن املصداقية، كفيل بجعلك سـعيداً 
لدى قراءته، ألعيش سـعادة لم أعـرف مثلها من 

قبل. وإزاؤها تغيب معاني التفاصيل».
الطريـف أن همنغـواي كتـب ٣٩ خاتمـة للعمل، 
وقال يف مقابلة مـع «باريس ريفيو» عام ١٩٥٨: 
«كلمات رواية (وداعاً للسـالح) األخـرية، كتبتها 

٣٩ مرة، قبل شعوري بالرضا عن الخاتمة».
كان إرنسـت ميللر همنغواي الذي ولد عام ١٨٩٩ 
يف إحـدى ضواحـي شـيكاغو، كاتبـاً وصحافياً. 
وحقق أسـلوبه يف الكتابة، تأثرياً كبرياً عىل ساحة 
األدب الروائـي يف القرن العرشين. وأثرت سـمات 
شخصيته ومغامراته، بعمق، يف األجيال الالحقة. 
وأصدر معظم أعماله خـالل الفرتة ما بني ١٩٢٠ 

و١٩٥٠.
كمـا فاز بجائزة نوبل لآلداب عام ١٩٥٤. ويف عام 
١٩٥٩ اسـتقر يف بيته الجديد بإيداهو حيث انتحر 
صيف عـام ١٩٦١. نرش همنغواي سـبع روايات 
وسـت مجموعـات قصصية قصـرية، وعملني يف 
األدب الواقعي. كما ٌنرش له بعد وفاته، ٣ روايات، 
و٤ مجموعـات قصصيـة قصـرية، و٣ أعمال يف 

األدب الواقعي.
ربمـا عىل االختصاصيني يف علم النفس تحليل كل 
خاتمة عـىل حدة لتبيان أحـوال الكاتب األمريكي 
الـذي مات منتحـراً، وأن يكتـب ٤٧ نهاية لرواية 
واحـدة، فهـذا مـن جانـب يبـني أنـه كان دقيقاً 
للغايـة يف تعامله مع الكلمات سـعياً إىل الوصول 
إىل أرقى لغة نثرية، مع العلم أن الروائي األمريكي 
جـون إيرفينغ يقـول: «كان همنغواي يسـتعمل 
أقـل الكلمـات املمكنـة يف جملـه. كان يسـحره 
ذلك. ال أعرف السـبب... يتحـدث الجميع عن لغة 
همنغواي املختزلة. إنها لغة السكرتاريا. هذا هو 
كل يشء ببسـاطة. إنه أسـلوب ممـل». لعل أبلغ 
جواب عن أسـباب إعادة كتابة همنغواي خاتمة 
روايتـه مـا قاله هو نفسـه يف حـواره مع مجلة 
«باريس ريفيـو» األمريكية، إذ قال إنه يهدف من 
إعـادة الكتاب إىل «العثور عىل الكلمات الصحيحة 
وجعلها تتآلف». السطر الذي استهوى همنغواي 
لينهي به روايته عبارة كئيبة، مستسلمة للواقع، 
وتكاد ترتك كل يشء غري منطوق به ولكن صورة 

البطل هنـري مبتعداً عن حبيبتـه كاثرين صورة 
تبقـى محفورة يف الذاكـرة. وقالت دار سـكربنر 
إنها وقعت عىل ٤٧ نهاية بينها سطر عدمي ناقم 
يقـول فيه البطـل «هذا كل مـا يف الحكاية. ماتت 
كاثريـن، وانتـم سـتموتون، وأنا سـأموت وهذا 
كل مـا أسـتطيع أن أعدكم به». واقـرتح الكاتب 
األمريكي سـكوت فيزجريالد عىل همنغواي نهاية 
يقول فيها البطل إن العالم «يحطم كل يشء، ومن 
ال يحطمهم يقتلهم. إنه يقتل الطيب جداً والرقيق 
جداً والشـجاع جداً بحيادية واحـدة. وإذا لم تكن 
واحـداً من هـؤالء فكن واثقاً بأنه سـيقتلك أيضاً 
ولكن لن تكـون هناك عجالة خاصـة». وتالحظ 
الناقدة اليسـون فلود أن يف هذه النهايات لرواية 
«وداعـا للسـالح» ما يبـدو وكأن دار النرش تقول 
للقـارئ أن تخـوض مغامرتك أنـت وتختار منها 
النهاية األنسب ملزاجك. وان هذا يجعل شخصيات 
همنغواي متحركة أكثر منهـا منحوتة يف الحجر 
معرتضـة عىل مثل هذه الحركـة ألن من عنارص 
املتعـة يف قـراءة كتاب مفضـل هو انعـدام األمل 
بأن تتخذ حياة هنري وكاثرين مسـاراً مختلفاً يف 
«وداعا للسالح». ال بد من اإلشارة إىل أن همنغواي 
بدأ يف مارس عام ١٩٢٨ العمل يف باريس عىل كتابة 
رواية «وداعاً للسـالح» وهي حول الحرب العاملية 
األوىل، واسـتمر بالكتابة بعد عودته مع باولني إىل 
الواليات املتحدة يف أبريل. ويف يونيو، عانت باولني 
من عمليـة والدة طويلة وشـاقة انتهت بجراحة 
قيرصية، ونجا كل مـن األم والطفل منها. بيد أن 
همنغواي استخدم هذه التجربة كأساس لنهاية 
روايته التي أنهى املسودة األوىل منها يف أغسطس 
١٩٢٨، وخـالل الصيف علم أن والده الذي أحبطه 
املرض، قد انتحر. وأمىض همنغواي أشـهراً وهو 
ينقـح بعناية ودقة مخطوطته التي لم تحَظ بأي 

عنوان حتى ديسمرب .
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ÔiãÃfl@á”b„Î@kmb◊@O@

@جـرت العادة ان أقـرأ نقديا ما 
يبدعـه غريي..  غري أني ونزوال 
عنـد رغبـة بعـض قرائـي من 
الجنسني ومن مختلف األقطار 
الورقـة  هـذه  يف  العربيـة، 
القصرية سـأحاول االجابة عن 
سـؤال اصبح  يشبه الالزمة: - 
من هي صاحبة الشـال األزرق 

استاذ خالد؟
علمتنا آليات التحليل السميائي 
أن نجعـل  األدبيـة  للنصـوص 
من «عتبـة النـص» (مكونات 
العنـوان..)  ومنهـا  الغـالف، 
ملقاربـة  االنطـالق  عنـرص 
النصـوص ك «ماكـر - بنيـة» 
(الكتاب) او ك «ميكرو - بنية» 
(النص ككيان مسـتقل). ومن 
قـرأ ديوانـي هـذا (مجموعتي 
الشـعرية الحواريـة)، أو عينة 
مـن نصوصـه املنشـورة عـىل 
قـد  الفيسـبوكية،  صفحتـي 

يتوقف عند: 
١ - تكـرار مفردتني عىل طول 

ربوع الكتاب: الشال واألزرق.
١ - الشال:

 وقد تمادى يف محاكاة:
أ-  «الرشاع»، وهو أسري حركية 
الرياح وانفعاالت املد والجزر، يف 

تماه مع تموجات الوجدان..  
ب - «البسـاط الطائـر»، الذي 
يحلـق بنا كما يف االسـاطري اىل 
سـماوات تنتمي ملجرة الخيال 
إمـا رغبة يف التحـرر واالنعتاق 
مـن واقع مريـر مرفـوض أو 

هروبا اىل األمام..  .
ج - «حزام أرداف الحبيبة»، وهو 
مقرتن يف أغلب نصوص الديوان 
األندلسـية  الغجريـة  برقـص 
الشبيهة ب»اسـمريالدا» رواية 
«نوتـر دام دو باريس» لفكتور 
هوغو... سـمراء زمردة فاتنة 
متمـردة  سـاخطة  جامحـة 
ثائرة... ينحني الفرسـان امام 
بهاء طلعتهـا، وال احد يروض 

خفقان قلبها..

٢ - األزرق:
األزرق « لـون بني البنفسـجي 

واالخرض يف الطيف الضوئي»
كثريا ما يوحـي مجازا بصفاء 
االجـواء، وبتلون البحـر بمداد 
السماء يف اجمل حللهما... وقد 
«ارتبـط اللـون األزرق بامللـوك 
والطبيعـة، بالفـن واالعمـال، 
بالتواصل واالبـداع....»... لكن 
ال احـد يبلغ مـداه يف الطبيعة 
لشساعة مسـافاته ما يجعله 
الغمـوض،  الالنهايـة،  يشـبه 
يوحـي  قـد  لـذا  املجهـول.... 
بالهدوء املريب الذي قد يسـبق 
العاصفة، وقـد يمثل االكتئاب 

والشعور بالوحدة والحزن...
الثقافـات  بعـض  يف  يقـرتن 
االخـرى كمـا عند الفرنسـيني 
 une «بالخـوف («خـوف ازرق

....(peur bleue
٢ - مـن هي «صاحبة الشـال 

األزرق» يف الديوان؟
ما ال يعرفـه ربما بعض قرائي 
األوفياء، وقراء سلسلة نصوص 
االزرق»  الشـال  «صاحبـة 
املجموعـة  هـذه  إن  خاصـة، 
الشعرية الحوارية تمثل الجزء 
الثاني مـن مجموعة شـعرية 
(منشـورة)  سـابقة  حواريـة 
حملـت عنوان « عىل خطى مي 
وجـربان»... ونـزوال عند رغبة 
بعـض األصدقـاء والنقـاد، تم 
تغيري عنوان الجزء الثاني حتى 

«ال تبقـى كتاباتـي الشـعرية 
سـجينة جلباب جـربان خليل 
جـربان ابـي الروحي» حسـب 
فكـرة  فجـاءت  قولهـم.... 
«صاحبـة الشـال االزرق» من 
ايحاء النصـوص ذاتها؛ اي من 
هيمنـة تكـرار الشـال واللون 
االزرق عىل طول ربوع الديوان 
كما تـم التطرق لذلك يف الفقرة 

أعاله من هذه الورقة.
يف  كمـا  نصـويص  يف  امللهمـة 
الشـعراء  العديد من  نصـوص 
مـن وحي خيـال، اي كائن من 
ورق... قـد نجد لها شـبيهة يف 
الواقع، وقـد يتعذر الن ملكوت 
الشـاعر يرقـى اىل عالـم مثـل 
ال تضاهيـه النسـخ الشـاحبة 
املوجودة يف العالم املادي... هي 
الحلم، هي منبـع االلهام، هي 
املحفزة عىل اشـتغال الحواس 
الظاهـرة والباطنـة، هـي ذاك 
البديل   الوطن  املـوازي/  العالم 
الـذي نلوذ إليه بحثـا عن امان 

امثل....
هي املرأة... هي الحبيبة... هي 
امللهمة... هي األنـا االخرى.... 
لكـن ليـس دائمـا بالـرضورة 
أنثـى... وال مـن بنـي البـرش 
أو قضايا  حتى...هـي قضيـة 
بأسـئلة،  مرتبطـة  وجوديـة 
وبتفاعل  بأحـالم،  بتطلعـات، 
وانفعال شاعر تحت ضغوطات 

الحياة.
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لك اآلن ليل وأصدقاء

ـّورة باردة ْ .. وبل

ترشح ألواننا وحواراتنا

وهي ترسمنا مع الرننْي

هالة يف غماْم !

يف داخيل فرح غامْض ...

انتظاْر ...

همهمات أحاول مسكها ...

ظلٌّ كظيل ..

يدنو من جرس صامْت

يف محطة صامتة ْ

وثمة سحلية جاثمة ْ ..

كقطار طويْل !

وها هو الشاعر يقوْل :

إن فضاء العالم اآلن ..

يجلس حول شمعة واحدة ْ

ـّع أكفانُه والحصار الذي يرق

لصباحاتنا

ينفخ يف رماْد ...

ـّحْت وها هي األجراس قد ترن

واألنسام تلملم شفاهها 

ليطفئ األطفاُل الشموْع

فيا أيها الوجه الذي ال أراْه ..

أريد أن أقّبلك ْ!
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عـىل الرغـم مـن حّبهـم الكبـري لنا، 
قد يسـّبب األهـل بعض املشـاكل يف 
حياتنا الزوجيـة عن غري قصد. لذلك 
عـىل الثنائي أن يتقن فّن املعاملة مع 
األهل إلنقـاذ حياتهمـا الزوجية من 
الدمـار. من هنا نشـّدد عىل رضورة 
الحفاظ عـىل الخصوصية يف العالقة 
الزوجيـة. كمـا أّنه عليـك أن تنتبهي 
من بعض الترصفـات التي يقوم بها 
األهل من شـّدة حرصهم عىل راحتك، 
والتي تؤّثر سلباً يف عالقتك الزوجية، 

نعّدد منها:
* التدّخـل والفضـول: يميـل األهـل 
إىل التدّخـل يف شـّتى شـؤون حياتك 
أنـِت  لهمـا،  فبالنسـبة  الزوجيـة، 
طفلتهما الصغرية لـو مهما تقّدمت 
يف السـّن. هذه العادة قـد تكون غري 
صحية يف حياتك الزوجية ألّنها تخرق 

حياتك الخاصة مع الرشيك.
إىل  األهـل  يميـل  اآلراء:  فـرض   *
فرض آرائهم ووجهـات نظرهم عىل 
أوالدهم. قـّدري نصائحهم وآراءهم 

ولكـن ال تنـيس أّن القـرار يعـود لك 
ولزوجـك فقط ال غـري. إعتمدي عىل 

لغة الحوار والتفاهم مع زوجك ألخذ 
القرارات املهّمة.

* االنتقاد: لـن يكّف أهلك عن انتقاد 
حياتك الزوجية. ال داعي بأن تخربي 

زوجك بـكّل االنتقادات التي تتلّقينها 
منهـم. ننصحـك بغّض النظـر عنها 

وتجاهلها.
* اللوم: قد يلومك أهلك عىل الخيارات 
التي إّتخذتهـا يف حياتك. برهني لهم 
بأّنـك تتحّملني كامل املسـؤولية عن 
قراراتـك وبأّنـك تتّرصفـني بنضوج 

حيالها.
* إعطاء الكثري من األهمية ملشـاكل 
صغـرية وتافهة: قد يؤّثـر فيك أهلك 
من خالل اإللحاح وتضخيم املشـاكل 
الصغـرية التي قد تحـدث بينك وبني 
زوجـك. لذلك نشـّدد مـرّة أخرى عىل 
أهمية الحفاظ عىل الخصوصية وحّل 
املشاكل العالقة بينك وبني الزوج من 

دون أي تدّخل خارجي.
* تمّسـكهم بـِك: يصعـب عىل األهل 
فراق ابنهم أو ابنتهم، بعد أن إعتادوا 
عـىل وجـود أوالدهم معهم يف شـّتى 
املناسـبات واألعيـاد. لذلـك عليك أن 
تكونـي عادلة وال تهمـيل زوجك عىل 

حساب أهلك.

يعـد انتفاخ أسـفل العـني أو ما 
يسـمى بأكياس تحـت العني من 
املشـاكل الشـائعة بـني النـاس 
التقـدم بالعمر،  وباألخص عنـد 
حيث تضعف األنسـجة املوجودة 
حول العني باإلضافة إىل العضالت 
التـي تدعـم الجفـون عند سـن 
الدهـون  أن  كمـا  الشـيخوخة، 
الطبيعيـة التي تسـاعد عىل دعم 

إىل  تنتقـل  أن  ممكـن  العينـني 
الجفن السفيل مما يسبب انتفاخ 
الجفـن، باإلضافـة إىل أن تراكـم 
السـوائل تحت العينـني يؤدي إىل 

تورم وانتفاخ هذه املنطقة.
يظهـر  أن  بالـرضورة  وليـس 
انتفـاخ تحـت العـني فقـط مع 
التقدم بالعمـر، لكنه من املمكن 
أن يرافق الهاالت السوداء يف حالة 

اإلجهاد والتوتر الناجمني عن قلة 
النوم وكثرة االنغماس يف العمل.

ويف حني يلجأ كثريون إىل استخدام 
باهظـة  التجميليـة  العالجـات 
الثمـن واملتوفـرة يف الصيدليـات 
 8 هنـاك  طبيـة،  وصفـة  دون 
عالجـات منزليـة طبيعية يمكن 
أن تحـل هذه املشـكلة دون عناء 
يذكـر وتتلخص هذه العالجات يف 

اآلتي:
1 - كمادات الثلج

من املعـروف أن األشـياء الباردة 
تقلـل من التورم، لـذا فإن وضع 
قطعة ثلج يف قماشـة يسـاعد يف 
تنشـيط الـدورة الدمويـة تحت 
العينـني والتخلص مـن االنتفاخ 

والهاالت السوداء ايضاً.
2 - شاي البابونغ

املضـادة  لخصائصـه  نظـراً 
تعـد  وامليكروبـات،  لاللتهابـات 
كمـادات شـاي #البابونـغ مـن 
أفضل الطـرق القديمة للتخلص 
مـن الهـاالت السـوداء وتقليـل 
التـورم، ويمكـن تحضـري هـذه 
الكمادات عن طريق نقع كيسني 
مـن البابونج يف مـاء دافئ ملدة 5 
دقائق، ثم توضع األكياس الدافئة 
عـىل الجفـون وتغطـى بقطعة 

قماش ناعمة ملدة 30 دقيقة.
وينصح عند استخدامه ألول مرة 
بعدم االلتزام باملدة سالفة الذكر 
والتخلـص منـه فوراً إذا تسـبب 
بـأي نوع مـن الحساسـية، ألن 
هنـاك البعض يتحسسـون من 

عشبة البابونغ.
3 - رشائح الخيار

أثبت #الخيار فعاليته يف التخلص 
مـن أكياس أسـفل العـني، فهو 
يمنـع االلتهـاب ويخفـف مـن 
التورم، وذلك بفضل احتوائه عىل 
خصائص مربدة، كما يفيد أيضاً 
بالتقليـل مـن الهاالت السـوداء 
والتجاعيـد حـول العينني، وذلك 
بفضـل احتوائـه عـىل مضادات 
لألكسـدة قويـة، عىل حـد قول 
طبيب األمراض الجلدية األمريكي 

دكتور غريغوري نيكواليدس.
الخيار

4 - تدليك أسفل العينني
كمـا أشـار دكتـور نيكواليدس 
العـني  أسـفل  #انتفـاخ  أن  إىل 
املؤقت غالبا ما يتسبب يف تراكم 
السـوائل تحت العينني، مشـرياً 
إىل فعاليـة تدليـك هـذه املنطقة 
بطريقة صحيحة يف إزالة التورم 
والهاالت السوداء عىل حد سواء.

5 - نمط الحياة
يساعد التمتع بنمط حياة صحي 
يف التخلص من الهاالت السـوداء 

وانتفاخ أسـفل العني، فالتقليل 
مـن تنـاول امللـح، املواظبة عىل 
تنـاول القـدر الـكايف مـن املـاء 
يوميا، ممارسـة الرياضة، النوم 
الجيـد، واإلقـالع عـن التدخني 
كلهـا مؤثـرات إيجابيـة عـىل 

مظهر عينيك.
6 - البطاطس

تعـد #البطاطس مصـدراً غنياً 
بالنشـا الـذي يعمـل كمضـاد 
يف  يسـاعد  ممـا  لاللتهابـات، 
انتفـاخ تحـت  التخلـص مـن 

العينني.
وتسـتخدم البطاطس كمرطب 
للعينني بعد تقطيعها إىل رشائح 
وتربيدهـا  الشـكل  مسـتديرة 
بالثالجة، ثم توضع عىل العينني 
ملدة ترتاوح بني 15 - 20 دقيقة 

للحصول عىل الفائدة.
7 - قطرات العني

تتميـز #قطرات_العني املرطبة 
بمفعـول سـحري يف التخلص 
مـن انتفـاخ مـا تحـت العـني 
خاصـة وإذا احتفظنـا بهـا يف 

الثالجة.
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املقادير:

- ٢ كوب برغل

- كوب جريش

- ربع كيلو لحم بقر

- نص كيلو لحم غنم

- بصلتني كبار

- نص كوب لوز وكشمش

- ملح وفلفل اسود

الطريقة العمل:

ناعمـا  الغنـم  لحـم  يفـرم   -١

ويقـىل يف الدهـن ويضـاف اليه 

القليـل من املاء ثـم يضاف اليه 

البصلتـني املفرومتـني ويقلـب 

معـه عالنـار حتـى ينضـج ثم 

املقـرش واملقطع  اللـوز  يضاف 

طوليا والكشـمش ويتبل بامللح 

والفلفل ويرتك ليربد

والجريـش  الربغـل  ينقـى   -٢

ويفضل عدم غسل الربغل اال اذا 

احتاج االمر انذاك يجب غسـله 

للتخلص  برسعة وعرصه جيدا 

من املاء

٣- يفـرم لحـم البقـر ويدق يف 

الهاون حتى ينعم ثم يمزج مع 

الربغـل والجريش ويدق سـوية 

حتـة يصبح عجينة متماسـكة 

ويـرش الربغـل بقليل مـن املاء 

اذا  الـذوق وخاصة  البارداثنـاء 

كان غري مغسول

اىل قطـع  العجينـة  ٤- تقسـم 

متساوية وترق كل قطعة باليد 

بحجم صحـن دائري عىل لوحة 

مغطاة بقطعة شـاش مبللة او 

قطعة نايلون ويمكن استعمال 

الشوبك لتسهيل فتح العجني

٥- تبل اليد باملاء ويداس القرص 

وتسـاوى  االصابـع  باطـراف 

جوانبه

٦- يغطى سطح القرص بكمية 

مـن القيمة املصنوعـة ويغطى 

بقرص اخر

٧- يضغـط باليـد عـىل اطراف 

سـدها  لتحكيـم  القرصـني 

بشـكل  وجعلهـا  والتصاقهـا 

منتضم ويفضل ان تطوى طرف 

الشاشة او النايلون عىل الحافة 

وتداس باليد

٨- نغـيل كمية من املـاء اململح 

يف قدر كبري وتغمر الكبة يف املاء 

املغيل وتـرتك وهي مغطاة حتى 

تغـيل وتطفـو عىل املـاء فرتفع 

الكبـة منـه بملعقـة كبـرية او 

بغطاء قـدر كبري ثـم توضع يف 

مصفـي للتخلـص من املـاء ثم 

تضـاف االخـرى اىل املـاء املغيل 

بعـد  الواحـدة  تسـلق  وهكـذا 

االخرى

٩- تقدم وهي حارة مع املخلالت 

ويرش عليها الفلفل االسود

١٠- لتسـهيل عمليـة دق الكبة 

يفـرم الربغـل واللحـم باملاكنة 

مرتـني ويقلـل ذلـك مـن وقت 

العمل

بعـد  الكبـة  قـيل  يمكـن   -١١

سـلقها وتقدم حارة مع زبادي 

باملشمش املجفف.
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ليس هناك بيت ال تقع فيه املشاكل والشجارات بني األخوة فهذه الشجارات 
جزء طبيعي من تطور شخصية أوالدنا  ولكن طريقتنا يف التعامل مع هذه 
الخالفات هامة وأساسية لئال ينمو الكره والعداوة بني األخوة يف املستقبل. 

كيف عىل األهل التعامل مع أوالدهم لينّموا الحب بني األخوة والتعاون؟
- اسـتعميل مـع أوالدك عبـارة أقـرض أخاك هـذا اليشء بدالً مـن كلمة ” 

شاركه“ فيطمنئ إىل أن األشياء سرتجع اليه ويتجاوب برسعة.
- اسـتعميل أيضـاً عندما تريدين مـن أوالدك أن يلعبوا مـع بعضهم عبارة 
”اسـتبدل“. مثالً: استبدل سيارتك الصغرية الحمراء بسيارة أخيك الزرقاء. 
فيستنتج الطفل أن االسـتبدال هو وقتي، وستعود سيارته إليه بعد أنتهاء 

اللعب فيتجاوب.
-شـددي دائماً أمام أطفالك عىل األشياء التي تشاركني فيها أفراد العائلة، 
وعـىل الفائدة التـي يحصلون عليها عندما يتبادلـون أغراضهم، فهم بذلك 

يحصلون عىل أغراض إضافية.
-إذا كان أوالدك يريـدون نفـس اللعبـة يف ذات الوقـت، حـاويل أن تحـيل 
هذه املشـكلة باللجـوء إىل ” املنبه“. حـددي عرش دقائق لـكل واحد منهم 

باملداورة.
-إذا كان ابنـك البكـر يرفض أن يعري العابه ألخيه الصغـري، قويل له انه لن 

يحق له إذن أن يأخذ العاب أخيه. فيغري رأيه برسعة.
- إذا كان ولـداك يتشـاجران بخصوص من سـيأخذ أكـرب قطعة من قالب 
الكاتو؟ لكي تحيل هذه املشـكلة قويل لهما: إّن الولد األكرب سـيقطع أجزاء 

القالب، والصغري سيبدأ بتناول أول قطعة.
-علمي أوالدك أصول الترصف لحل مشاكلهم الشخصية وحدهم.

- ال تتدخيل يف مشاكلهم. اتركي لهم الفرصة الالزمة لحلها. إال إذا لجأ الولد 
الكبري إىل القوة، عندئذ حاويل أن تسندي بلطف االبن الصغري.

-إذا تقاتلـوا باأليـدي، فرقي بينهم وضعـي كل واحد يف غرفـة من املنزل. 
وأوقفي اللعب.

-عندما يتخاصم أطفالك، ال تكوني طرفاً وحكماً يف الوقت نفسه. اعتربيهم 
كفريـق متضامـن يف املسـؤولية والنتيجة. إذا طلب منـك أن تكوني حكماً 
بينهم، ال تقبيل بل أعطيهم فرصة ثالث دقائق ليجدوا وحدهم حالً مرضياً 

ومناسباً لكل منهم.
-إذا رضب أحدهمـا اآلخر، حاويل أن تخففي عن الولد الذي تحمل الرضبة، 
من دون أن تتشـاجري مع أخيه الـذي رضبه. ال تنحازي ألنك لم تحرضي 
املشـهد كله. من الطبيعي أن يكون األكرب هو الذي رضب، لكن ال تنيس أن 

الصغري يعرف جيداً كيف يستفز أخاه ويدفعه للشجار.
-ال تطلبـي دائمـاً من الولد األكـرب أن يكون قدوة ألخيـه. ال تضعي املالمة 
دائماً عليه ألنه األكرب. إذا لم تعطيه بعض االمتيازات كتعويض عن الطلب 

إليه مراعاة أخيه األصغر، فسوف يجد أن الحياة غري عادية.
-هنئـي أوالدك إذا توصلـوا إىل حـل خالفاتهم من دون مشـاجرة، أو إذا لم 

يتقاتلوا خالل النهار.
-إذا كان هناك سـبب محدد يؤدي عادة إىل الخـالف بينهما حاويل أن تحيل 

املشكلة من أساسها بإلغاء هذا السبب.
-إذا حـدث خالف بينهم عىل املائدة، ال تدعيهم يتمادون يف عرض حججهم 

واقرتحي أن يلعبوا لعبة مناسبة.

وجدت الدراسات أن االستحمام البارد يمكن 
أن يحفز جهاز املناعة ويخفف من أعراض 
االكتئاب، وعندما يتعلق األمر بالعيش لفرتة 
أطول، يـدرك الكثري منـا أن الجينات تلعب 

دورا.
ومـع ذلـك، ُيعتقـد أيضا عىل نطاق واسـع 
أن بعـض خيـارات نمط الحيـاة مثل األكل 
الصحي وممارسـة الرياضـة بانتظام هي 
طرق جيدة لزيـادة احتماالتك. وأوىص أحد 
الخـرباء بتغيري عادات االسـتحمام إلضافة 

سنوات إىل حياتك.
ودافع كريسـتوفر بول، املؤسـس املشـارك 
عـن  العمـر،  طويـل  أكسـفورد  ملـرشوع 

االستحمام البارد من أجل حياة طويلة.
وعـىل وجـه التحديـد، نصـح بالبـدء بدش 
سـاخن وتحويلـه إىل الـربودة ألطـول فرتة 

ممكنة.
و قـال: «طـول العمـر مع الصحـة الجيدة 
يتطلـب جينات جيدة بالطبـع، لكن يمكننا 
جميعا زيادة فرصنا يف حياة طويلة وصحية 
من خالل تبني أسلوب حياة صحي وعقلية 
إيجابية. اسـتخدم األحرف الخمسـة األوىل 

من األبجدية لتذكري نفيس بالروتني اليومي 
للتأكد من أن طريقة تفكريي ونمط حياتي 
مناسـبة. حتى اآلن جيدة جـدا. عمري ٨٧ 
عاما، بصحة جيدة وسعيد - أخطط للعيش 
حتـى سـن ١١١. االسـتحمام باملـاء البارد 
هو حيلة صحية سـهلة ألنهـا تحفز جهاز 
املناعـة، وهـذا هو السـبب يف أن الدراسـة 
تظهر أن أولئـك الذين يأخذونها أقل عرضة 

لإلصابة باملرض.
وقـد ثبت أيضـا أن املعالجة املائيـة الباردة 
تخفف أعراض االكتئاب التي نعلم أنها عامل 
خطر للوفـاة. الحيلة هي االسـتمتاع بدش 
سـاخن (بأكـرب قدر ممكن من السـخونة) 
أوال، ثـم التبديـل إىل األبـرد، مـع التفكري يف 
تحديات اليوم واألسبوع املقبلة والتأكد من 

أنك تشعر باإليجابية تجاهها».
وحللـت إحـدى الدراسـات، التـي ُنرشت يف 
مجلة PLOS One، تأثري االسـتحمام البارد 
عـىل أيـام املـرض املبلـغ عنهـا ذاتيـا بني 

العمال.
وشـارك يف التجربة أكثر من ٣٠٠٠ مشارك 
تـرتاوح أعمارهـم بـني ١٨ و٦٥ عاما دون 

الشـديدة  املصاحبـة  باألمـراض  اإلصابـة 
(وجود أكثر من مـرض واحد) وعدم وجود 

تجربة روتينية لالستحمام البارد.
وأدى االسـتحمام الروتينـي (السـاخن إىل 

البـارد) إىل انخفـاض إحصائـي يف الغيـاب 
املـريض املبلـغ عنه ذاتيـا ولكن ليـس أيام 
املرض لدى البالغـني غري املصابني بأمراض 

مشرتكة شديدة. 

أعلنت الدكتورة ماريا فافيلوفا، اخصائية 

الغدد الصمـاء واألمراض النسـائية، أن 

الكثريين يربطون سوء حالتهم الصحية 

بتغـري الطقس املفاجـئ. ولكن هل هذا 

صحيح؟

وتشري األخصائية إىل أن السبب يف الواقع 

ليـس تغـري الطقس، بـل خلـل يف عمل 

أجهزة الجسـم. فمثال إذا كان الشخص 

يتأثر بتقلبات درجة الحرارة، فهذا يعني 

أن الوقـت قد حـان لالهتمـام باألوعية 

الدموية، ألن الجسـم يحاول التكيف مع 

تغري الطقس.

عـدم  الجسـم  يتحمـل  «ال  وتقـول: 

يف  مـا  يشء  تغـري  إذا  إي  االسـتقرار. 

الخـارج، فعليه أن يعـدل عمله بطريقة 

مـا تمكنه مـن البقـاء عىل قيـد الحياة 

والحفاظ عىل توازنه الداخيل. واملنظومة 

الرئيسـة التـي تقـوم بذلك هـي القلب 

واألوعية الدموية». 

وتضيف، يوجـد داخل األوعيـة الدموية 

غشـاء يسـمى البطانة. وهـذه اعتمادا 

عىل حالـة الجسـم، تفرز مواد نشـطة 

بيولوجيـا وهرمونات، مـن أجل ضمان 

تكيفه مع التغريات.

وتقـول: «ال يمكـن أن تبقـى البطانـة 

الداخليـة لألوعيـة الدموية غـري كاملة، 

لذلك يجب اسـتبدال الخاليـا التي تموت 

فـورا . ألنه إذا كانت البطانة غري كاملة، 

لن يكـون لهـا رد فعل مناسـب لبعض 

املواقف العصيبة، مثل التغيري يف الظروف 

الجوية أو الضغط».

وهـذا يعنـي أن الشـعور بسـوء الحالة 

الصحية عند تقلب الطقس، يشري إىل أن 

خاليا البطانة لم يتم تحديثها.

وتقـول فافيلوفا: «ال يمكننـا رؤية ذلك 

من خالل النظر إىل داخل الوعاء الدموي. 

ولكننا نشعر بها من خالل كيفية تحملنا 

لتغريات الطقس».
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وزع األرقـام مـن ١ اىل ٩ داخل كل مربـع من املربعات 
التسـعة الصغـرية، ثـم أكمل توزيـع باقـي األرقام يف 
األعمدة التسـعة الرأسـية واألفقية يف املربع الكبري وال 

تستخدم الرقم اال مرة واحدة .

١٥١٧ - الجيـش العثمانـي بقيادة السـلطان سـليم األول يهزم 
جيـش املماليـك بقيـادة طومـان بـاي بمعركـة الريدانية قرب 

القاهرة وذلك بعد مقاومة عنيفة استمرت عدة أيام.
١٥٥٦ - زلـزال شـانيش يـرضب الصـني مخلًفـا أكرب عـدد من 
الخسـائر البرشية يف التاريخ والتي قدرت بحوايل ٨٣٠٠٠٠ قتيل، 

وهو أحد أكثر زالزل العالم دماًرا.
١٦٥٠ - جالء الربتغاليني عن ُعمان.

١٨٤٥ - استسـالم األمـري عبد القادر الجزائـري لقوات االحتالل 
الفرنيس.

١٨٩٩ - حاكـم الكويت الشـيخ مبـارك الصباح يوقـع معاهدة 
حماية مع اململكة املتحدة (ألغيت يف ١٩ يونيو ١٩٦١).

١٩١٣ - مجموعـة من أعضاء االتحـاد والرتقي يقتحمون الباب 
العـايل مقر الصـدارة العظمـى العثمانية، ويرغمون السـلطان 
العثماني محمد رشـاد عىل تعيني محمود شـوكت باشـا صدًرا 

أعظًما وناظرًا للداخلية.
١٩٤٣ - القوات الربيطانية تسـتويل عىل طرابلـس يف ليبيا وذلك 

أثناء الحرب العاملية الثانية.
١٩٧٣ - الرئيس األمريكي ريتشـارد نيكسـون يعلن التوصل إىل 

اتفاق ينهي حرب فيتنام.
١٩٩٧ - الرئيـس األمريكـي بيل كلينتون يعـني مادلني أولربايت 
وزيـرة للخارجية يف مطلع واليته الرئاسـية الثانيـة خلفاً لوارن 

كريستوفر.
٢٠٠٧ - املعارضة اللبنانية تغلق الطرق املؤدية للعاصمة بريوت 
ومطار رفيق الحريري الدويل للضغط عىل الحكومة كي تستقيل، 
وأدى هذا اإلغالق إىل مواجهات بالشـارع بني منارصي الطرفني 

أدت إىل سقوط عدد من الضحايا.
٢٠١٢ - افتتاح أوىل جلسـات مجلس الشـعب املرصي بعد ثورة 
٢٥ يناير، وفيها تم انتخاب محمد سعد الكتاتني رئيًسا للمجلس 
ليكون أول من يتوىل هذا املنصب من املنتمني لإلخوان املسلمني.

٢٠١٥ وفاة امللك السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.
مبايعـة األمري سـلمان بن عبد العزيز آل سـعود ملـكاً للمملكة 

العربية السعودية .
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هـو من مسـاجد العـراق األثرية القديمة، ويقع يف شـارع الرشـيد، يف منطقة 
الشـورجة عـىل يمني الداخل إىل سـوق العطاريـن ببغداد، وهو مسـجد محكم 
البناء وفسيح األرجاء وكانت فيِه مدرسة تسمى املدرسة املرجانية وشيد هذه 
املدرسـة أمني الدين مرجان أحد أمراء الجالئريون عام ١٣٥٦م، وبنى لها غرفاً 
للمدرسـني وكذلك مستشـفى يطل عىل نهر دجلة خـاص لطلبة العلم، وأصبح 
فيما بعد هذا املستشـفى قهوة الشط وتوابعها، وتويف أمني الدين مرجان ودفن 
يف املدرسـة وشـيد عىل قربِه قبة جميلة ومشيفة الشـكل هدمت فيما بعد عند 
توسعة شارع الرشيد، وبعد ذلك أتخذ الوزير سليمان باشا من املدرسة مسجداً 
جامعاً تقام فيِه الصلوات الخمس وصالة الجمعة وصالة العيدين، وآخر تعمري 
للجامع كان يف عام ١٩٧٣م من قبل وزارة األوقاف والشؤون الدينية حيث شمل 
الرتميم القباب والسـياج الخارجي والساحة والواجهة األمامية وتبلغ مساحة 
الجامع حوايل ١٥٠٠م٢ ويستوعب لحوايل ١٢٠٠ مصيل ويف عام ١٩٤٦م، هدمت 
القبة التي تحوي الرضيح وكذلك املدرسة وأقتطع من الجامع جزء كبري أضيف 
إىل شـارع الرشـيد وشـيد عىل مـا تبقى منُه مسـجد جامع ولم يبـق من أصل 

املدرسة سوى بابها األثري القديم.
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 قـد تتسـاءل املرأة ما هـو الحّب الذي 
قد يسـيطر عىل قلبها. ال تستطيع أن 
تعـرف ذلك فهي قـد تحّب الشـخص 
املغامر والذي يعشـق الحيـاة وغريها 
تحـّب الرومانسـية أكثـر، يف مطلـق 
األحـوال يحـّق للمرأة أن تعـرف كيف 

سيكون حبيبها يف الحقيقة.
١. كيـف تقضـني وقتـك بعيـداً عـن 

العمل؟
 تمارسني رياضتك املفّضلة

 تركبني الدّراجة
 تلتقني بالصديقات

 تكتشفني أماكن جديدة
 تتسوّقني

 تقرئني كتاباً جديداً
٢. أّي األفـالم لليوناردو دي كابريو قد 

تشاهدين مراراً وتكراراً؟
 روميو وجولييت

 ذي بيتش
 توتال اكليبس

 تايتانيك
 ذي غريت غاتسبي

 باسكتبالز دياريز
٣. كيف تصفني أسلوبك يف الحياة؟

 كالسيكي
 وفق املوسم

 ريايض
 عادّي

 انيق ورومانيس
 غريب بعض اليشء

٤. كيف يصفك أصدقاؤك؟
 مبدعة

 خجولة ولكن لطيفة
 رومانسية

 خائفة
 منافسة
 متمّيزة

٥. كيف ترين نفسك؟
 مغامرة

 شخصية غري منفتحة

 فضولية
 موسيقية
 اجتماعية

 رياضية
٦. إذا كنـت عـىل الشـاطئ فمـا هـي 
الهواية التـي تحّبني ممارسـتها أكثر 

من غريها؟
 االستلقاء وقراءة كتاب

 التمّدد تحت أشّعة الشمس
 االحتفال مع الصديقات

 مشاهدة الناس
 اللعب

 القيام بنشاطات رياضية
٧.  ألّي األلعاب قد تنتظرين دورك؟

 تسلّق الجبال
 السري

  قيادة السيارة
 التوّجه اىل مكان وحدك

 تجربة أمور ماضية
 الحفالت املوسيقية

٨. مـا هو أول األمـور التي تالحظينها 
يف شاب ما؟

 عيناه
 كم أّنه ضعيف

 حّسه يف ما يتعلّق باملغامرة
 حّس الفكاهة لديه

 شخصيته املضحكة
 إبداعه

الهدايـا  أّي  ميـالدك،  عيـد  إّنـه   .٩
تفّضلني؟

 الكتب
 تذاكر لحفل لفريقك املفّضل

 درس يف الغوص

 كامريا جديدة
 تجهيزات رياضية

 مجوهرات
١٠. أين تعيشني إذا قّررت الخروج من 

موطنك؟
 يف مكان ريفّي

 يف امسرتدام
 أينما كان مع الكثري من الناس

 يف نيويورك
يف سانتا مونيكا

 يف باريس
إذا كانـت إجاباتك كلّهـا أو بمعظمها 
يف الخانـة األوىل إذاً أنـت تحّبني الحياة 
االجتماعيـة لذا فإّن حلمك يف ما يتعلّق 
بالحـّب هـو شـخٌص مفعـم بالحياة 

والحركة.
إذا كانـت إجاباتك كلّهـا أو بمعظمها 
تقع يف الخانة الثانيـة إذاً أنت تحلمني 

بالشاب الذي يحّب املغامرات فقط.
إذا كانـت إجاباتك كلّهـا أو بمعظمها 
تقـع يف الخانـة الثالثـة إذاً أنت تحّبني 

الشاب الريايض.
إذا كانـت إجاباتك كلّهـا أو بمعظمها 
تقـع يف الخانة الرابعة إذاً أنت تفّضلني 
الشاب الذي يهوى الحياة الربّية وعدم 

البقاء يف مكان واحد.
إذا كانـت إجاباتك كلّهـا أو بمعظمها 
أنـت  إذاً  الخامسـة  الخانـة  يف  تقـع 

تعشقني الشاب املتعلّم.
إذا كانـت إجاباتك كلّهـا أو بمعظمها 
تقع يف الخانة األخرية إذاً أنت تعشقني 
الشـاب الـذي يحـّب املوضـة وكّل ما 

يتعلّق بها.

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
acebook

ذهب صافي طبعنه ماصدينــه
وابد للي نودهم ماصدينــــــه 
تصيد الناس وحنه ماصديـنــه
رغم نفس املكان نذب سويــــه

××××××××××××××
نخيت اجفوف اديه من تخــلي
واسالت الزمن بعدي من تخلي 
يصاحب ليش تغدر من تخــلي
كضيت وياك عمري وخنت بيه

@ÚÌÜÏ‡»€a@pb‡‹ÿ€a

@ÚÓ‘œ¸a@pb‡‹ÿ€a

1 محال كرسه o قيظ
2 صغار الجراد o هجم يف الحرب (معكوسة)

3 امتنع عـن املغريات احرتاما للنفس o قضم وقرط 
oيحول إىل فتات

4 نهض o خري جليس يف األنام
5 بالغ النبوغ والذكاء (معكوسة) o يكتب بكل لغات 

العالم ولكنه ال يستطيع قراءة كلمة
6 ابعد ونحى وأزاح o قليل باالنجليزية.

7 فلسطيني من مدينة يافا o نصف هواك
8 ال يمكـن تناوله عند الفطـور أو الغداء o صف من 

الناس يف االنتظار
9 نصـف واحـد o شـخصية خيالية من شـخصيات 

الرسوم املتحركة (معكوسة).
10 يغطي الطري o أفكاري الصغرية املتناثرة

1 كلمـا كثر غال وكلمـا نقص رخص o شـخص يرى عدوه 
وصديقه بعني واحدة.

2 لوصف اللون بأنه شـديد السواد o أخرض يف األرض وأسود 
يف السوق وأحمر يف البيت

3 نصف مغري o مجموعة الحيوانات التي نمتطيها
4 نفري o من املعجنات التي نأكلها

5 تكلمت حتى بانت رغوة فمها (معكوسة) o نصف وخيم
6 حرف يقرتن باللغة العربية ويوصف بها o ال يغرق

o اختـالف لون الجلد بعد تعرض للشـمس o 7 نصـف دواء
ليس اختي وال أخي ولكن ابن أمي وأبي

8 يخيش الله o اسم الجزء العلوي من الكرس يف الرياضيات.
9 يقع يف املنتصف بني األرض و القمر

10 خارج عـن املألوف وفيه حداثة وتجديد o له اربعة ارجل 
وال يستطيع امليش

xaãÄÄÄÄÄÄÄic

الحزن والغضب يسـيطران عىل حياتك بكشل يفوق الخيال، 
وتشـعر ان الوقت قد حان للتخلص من هذا الحزن. اخرج من 
املنـزل واقض يومـك بالكامل خارجه وافتخر بمـا تقوم به وبما 
تقدمه لآلخرين من خدمات. كن شـجاعا وتعامل مع اآلخرين وخذ 

الوقت الكايف للتعبري عن نفسك وعن رأيك بطريقة إبداعية.

إذا كانـت تنتابـك بعـض الشـكوك يف موضـوع ما 
فحـاول أن تستشـري مـن حولـك. حـاول أن تتصـل 
باألصدقاء الذين لم تسـمع صوتهـم منذ وقت بعيد. ربما 
تجـد أنك كسـول ولذلك لن تحرز تقدمـا يف العمل اليوم. ال 
تخطـط لكل يشء ألن التخطيط أحيانا يؤدي إىل نتائج غري 

مرضية.

ربمـا ينتقـدك بعض األشـخاص اليوم بـل معظمهم 
والغريب أن سـتصغي إليهـم جيدا. كـن مهذبا وراجع 
وجهـة نظرهم فربما تسـتفيد مـن كالمهـم. حافظ عىل 
تواضعـك اليوم وكن صبورا مع اآلخرين. قد تشـعر بالحرج 
أحيانـا بسـبب انتقادات اآلخريـن وخاصة أنك تشـعر أنهم 

ينتقدونك بشدة.

تحلـم اليوم بزيارة بعض األماكـن البعيدة وربما تفكر 
يف طلب اجازة طويلة للسـفر برا ملكان لم تفكر يف زيارته 
من قبل. احذر فهذا اليوم غري مناسب لتنفيذ هذه الفكرة أو 
لتنفيذ أي خطة. أمورك العاطفية ربما تتغري فجأة اليوم بسـبب 

بعض املشاكل التي تحدث بينك وبني الرشيك.

تتلطف أجواء املفاوضات وكل ما له عالقة بالبحوث 
والتنقالت واالرتباطات، كما تكون األجواء الدراسـية 
جيدة أو عىل األقل لن تكون معاكسـة إطالقا. ترصفاتك 
اسـتفزازية، وهـذا قـد يـؤدي إىل خالف مـع الرشيك لكن 

العواقب ستكون بسيطة.

تظهـر أكثر من أي وقت مىض طبيعتـك املحبة للناس 
وللتعامـل بشـفافية من أجل إرسـاء الروابط الفعلية 
والعالقات اإلنسـانية من حولك، ولتشجيع اآلخرين عىل 
القيـام باملثل. تصغ إىل اآلخرين بانتباه وتعاطف وتعطيهم 

أفضل األفكار التي تساعد عىل حل مشاكلهم.

تستسـلم،  ال  انتقـادات  مـن  سـمعت  مهمـا 
فالشـجرة املثمـرة وحدها تبقى عرضة للرشـق 
بالحجـارة. ال تحّمـل الرشيك هموم املسـتقبل، فهو 
غري مسـؤول عن أمور لم يرتكبها. ال تكثر من رشب 

املنبهات، فهي تسبب لك آالما يف املعدة.

الحـظ يرافق تحركاتك ويبعث فيـك األمل من جديد 
بعد الشـك الـذي انتابك مؤخـرا من إمكانيـة تحقيق 
حلمك أو تنفيذ أحد املشـاريع العزيزة عىل قلبك. تستعيد 

عالقاتك الجيدة مع أصدقائك وخاصة أصدقاء طفولتك.

يجب أن تتمكن اليوم من تقييم مشاعرك من 
منظور محايد ومسـتقل. استغل هذه الفرصة 
لتتخذ خطوة جديـدة يف حياتك العاطفية بناء عىل 
ما تشـعر به اآلن. تأكد أن ترصفاتك اليوم هي أفعال 
طبيعية وليسـت ردود فعل ملا حدث يف السابق. فكر 

جيدا قبل القيام بأي تحركات مفاجئة.

كـن حذرا ألنـك تميل إىل الجـدال والنقـاش بحدة وقد 
ترفـض الحـوار كليـا مسـببا اإلحـراج أو القطيعـة يف 
العالقة. قد تجد الكثري من املعرتضني عىل عالقتك بالرشيك، 
فتحـل بالصرب لتتضح الصـورة أكثر. قد تسـمع بخرب يتعلق 

بوضع صحي أو مهني يجعلك مهتما جدا.
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يوم مثمر جدا خاصة إذا قمت بإجراء بعض االتصاالت 
مـع بعـض األشـخاص. ستسـتمتع بالتحـدث معهم 
وستشـعر أن الحديث معهم بمثابة صفقة عظيمة. تتميز 
بأنـك تنظر ألي موضـوع من أبعاد مختلفة، ولكن مشـكلتك 
هـي أن هـذا األمر قد يكون له مردود سـلبي كعـدم قدرتك عىل 

اتخاذ أي قرار برسعة.

كن حـذرا فتكفريك اليوم غري واضح وعقلك مشـتت، ولكن 
ال تسـمح لهذه الظروف أن تعوقك. يف الحقيقة، ربما تسـتغل 
شـعورك بالوهم لصالحك. ستكتشـف أنك كلما تقبلت أي شعور 
غريـب أو شـاذ، سـتكون كل أمورك عىل ما يـرام. ال تظن أن كل 

يشء يف حياتك يجب أن يكون عقالنيا.

Ô”aã«@fiçÀ



حفل  يف  مطربة  أفضل  جائزة  عىل  أنغام  املرصية  الفنانة  حصلت 
توزيع جوائزjoy awards عىل مرسح بكر الشدي يف منطقة بوليفارد 
رياض سيتي، باململكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.
للفنانة  الجائزة  قندلفت،  ديما  والفنانة  املرصي  سامر  الفنان  من  كل  سلّم 
أنغام، والتي وجهت رسالة شكر للملكة العربية السعودية وجمهورها، كما أهدت 
الجائزة لـ مرص، قائلة: ”كنت منتظرة أبو نارص يسلمهايل بس مش مشكلة، شكرًا عىل 
الجائزة وشكرًا بالنيابة عن كل املكرمني، يوم رائع ومرشف“. من جانب اخر أعلنت الفنانة 
أن تصدر خالل  املتوقع  الجديدة والتي من  أغنيتها  استعدادها إلطالق  أنغام عن  املرصية 
خالل  أنغام  الفنانة  وكشفت  أرضيك“.  ”عان  عنوان  تحمل  والتي  القادمة  القليلة  األيام 
حديثها مع اإلعالمية جيهان عبد الله يف برنامج (أجمد 7) أن األغنية جديدة سيتم طرحها 
قبل منتصف شهر فرباير. وأسدلت أنغام خالل حديثها الستار عن تفاصيل األغنية، إذ قالت 
إن األغنية تحمل عنوان ”عشان أرضيك“ وهي من كلمات أحمد قطوط، ألحان أحمد زعيم 
وتوزيع وليد فايد، وتصدر خالل أيام، كونها مرتبطة بطرح أغنية أُخرى بمناسبة االحتفاالت 
املقبل. واستكملت: ”إحنا واقفني عىل أرض كلنا  الحب منتصف شهر شباط/ فرباير  يف عيد 
بيحبني وأصدقاء كتري، مبسوطة  ولّيا جمهور  وبيوت هنا،  لّيا عائالت  وأنا شخصًيا  بنحبها، 

لزمالئي الفنانني لكل املكرمني والجميع الحضور“.
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نبيل»  «سيف  العربي  النجم  أطلق 

«قلبي  أعماله  ألجدد  الرتويجي  الفيديو 

جديد» وهي باللهجة اللبنانية.

ومنذ نرش الفيديو عرب وسائل التواصل 

اإلجتماعّي، أكد الجمهور أن العمل يبدو 

ولو  أظهرت  جداً،  جريئة  وبفكرة  قوي 

لسيف  تمثيلية  قدرات  معدودة  بثوان 

املشاهد  الفيديو  هذا  وضع  رهيبة. 

وسبب  القصة،  حول  عديدة  بتساؤالت 

الزوجني بسبب  بني  الذي وقع  اإلشكال 

بتساؤالت  الجمهور  وترك  الحمل، 

أن  يذكر  القصة.  خلفيات  حول  كبرية 

«قلبي جديد» من كلمات والحان رامي 

وإخراج  صباغ،  عمر  توزيع  الشافعي، 

جاد شويري.

لفتت النجمة، ياسمني صربي، 
األنظار إليها يف أحدث جلسة 
طائرة  يف  أخذت  لها  تصوير 

إىل  للسفر  استقلتها  خاصة 
الرياض لحضور حفل توزيع 

.Joy Awrads جوائز

انتبه الجمهور يف هذه الصور 
زواجها  بخاتم  ظهورها 
أبو  أحمد  األعمال  رجل  من 

هشيمة.
الصور  يف  ياسمني  وظهرت 
اليد  يف  الخاتم  ترتدي  وهي 
انتشار  بعد  وذلك  اليرسى، 
الكثري من الشائعات والصور 
الحياة  عودة  تؤكد  التي 
عدم  رغم  بينهما،  الزوجية 

اإلعالن الرسمي حتى اآلن.
إىل  الخاتم  صناعة  وتعود 
إحدى دور صناعة املجوهرات 
يملكها  والتي  الشهرية، 
وقد  نّصور،  إبرهيم  اللبناني 
بعيار  خاص  بتصميم  ُصنع 
 ٢٠٠ بـ  ويقدر  قراريط،   ٥٫٨

 ٦ يتجاوز  ما  أي  دوالر،  ألف 
مليون جنيه مرصي.

صربي  ياسمني  أن  إىل  يشار 
دراما  عن  العام  هذا  غابت 
آخر  وكان   ،٢٠٢٢ رمضان 
«فرصة  مسلسل  أعمالها 
محمد  دراما  معالجة  تانية» 
مصطفى  وتأليف  بشري  سيد 
جمال هاشم وإخراج  مرقس 
عادل وإنتاج رشكة سينرجى، 
أيتن  مجدي،  أحمد  وبطولة 
دياب،  مجدي،  هبة  عامر، 
إدوارد، محمود البزاوي، هبة 
الشامي،  الغنى،  سارة  عبد 
أحمد  داود،  أبو  محمد 
عمر  عنرب،  نهال  الشامي، 

الشناوي.

أعادت  التي  «أوخي»  أغنية  تصدرت 
نة  لفنا غانم ا سمري  دنيا 

يف  تقديمها 
ى  كر ذ
د  ميال

التواصل  مواقع  غانم  سمري  والدها 
باهرًا  نجاحاً  حققت  إذ  االجتماعي، 
عىل  الرسمية  قناتها  عىل  طرحها  منذ 
مليون  نصف  وتجاوزت  (يوتيوب) 

مشاهدة.
وكانت الفنانة دنيا سمري غانم، قد قررت 
أسطورة  الراحل  النجم  لوالدها  تقدم  أن 
استثنائية  هديًة  غانم،  سمري  الكوميديا 
وافقت،  التي  ومختلفة يف ذكرى ميالده 

الثالثاء.
لوالدها  غانم  سمري  دنيا  هدية  وكانت 
غنائها  أعادت  والتي  «أوخي»،  أغنية 
األغنية  من  األصلية  النسخة  أن  حيث 
غانم  سمري  الفنان  بلمسات  تتميز 
سواء  تنىس،  ال  التي  الكوميدية 
أو  الرقص  أو  الغناء  يف طريقة 
مظهر الفرقة املصاحبة له. 
سمري  دنيا  واختتمت 
غانم األغنية «أوخي» 
وجهتها  برسالة 
قالت  لوالدها 

حبيبي  يا  طيب  وإنت  سنة  «كل  فيها: 
وعيد ميالد سعيد يف الجنة إن شاء الله».

معايا  إنك  حاسة  دايما  «أنا  وأضافت: 
دمك  وخفة  وطيبتك  األبيض  بقلبك 

وصوتك وفنك وتاريخك وجمهورك».
يرحمك  «ربنا  غانم:  سمري  دنيا  وتابعت 
وعلمتنا  أسعدتنا  ما  زي  ويسعدك 
السعادة والصرب والرضا حتى وإنت مش 

موجود».

أثار فيلم «الحارة» الذي عرضته 
استياًء  «نتفلكس»  منصة 
نظرًا  األردني،  الشارع  يف  كبريًا 
الحتوائه عىل العديد من الكلمات 
إىل  باإلضافة  للحياء  الخادشة 
تعتد  لم  التي  النابية  األلفاط 
بشكل  العربي  املستمع  أذن 
خاص  بشكل  واألردني  عام 
الفنية. األعمال  خالل  عليها 

وتدور أحداث فيلم «الحارة» يف 
حي تحكمه النميمة والعنف يف 
شاب  يقوم  حيث  عّمان،  رشق 
مع  ليكون  باملستحيل  مخادع 
تقف  والدتها  لكن  حبيبته، 
قصتهما،  اكتمال  أمام  عائقاً 
شخص  كامريا  تلتقط  وعندما 
يف  لهما  مصوراً  مقطعاً  مبتز 
يف  األم  تلجأ  حميمي،  وضع 
حداً  لتضع  عصابة  إىل  الخفاء 
ملا يحدث، لكن األمور ال تجري 
كما ُخطط لها. والفيلم األردني 
«الحارة» ملخرجه باسل غندور 
األوساط  بني  واسعاً  جدالً  أثار 

انتقاده  وصل  حتى  األردنية 
النواب.  مجلس  قبة  تحت 
أبو  محمد  النائب  وانتقد 
اليوم  نيابية  صعيليك يف جلسة 
منصة  عىل  يبث  الذي  الفيلم 
ميسء  أنه  معترباً  «نتفليكس»، 
وللمجتمع  األمنية  للجهات 
بالتحقيق  ومطالباً  املحيل 
عليه.  والقائمني  املنتجني  مع 
بمحاسبة  «أطالب  وأضاف: 
الهيئة  القائمني عىل  ومحاكمة 
دعمت  الهيئة  لألفالم،  امللكية 
العامة  الصورة  شوهت  أفالماً 
األردني».وتابع  للمجتمع 
«الهيئة دعمت أعماالً قبيحة وال 
ينبغي تركها تستمر بذلك تحت 
مكانته  له  الذي  امللكي  االسم 
هيئة  مدير  وكان  واحرتامه». 
يف  أكد  املومني،  بشري  اإلعالم 
وقت سابق أن الهيئة حذفت كل 
األلفاظ واملشاهد الخارجة عن 
فيلم  من  األردني  املجتمع  قيم 
يف  عرضه  إجازة  قبل  «الحارة» 

وأوضح  األردنية.  السينما  دور 
مؤخراً  ُعرض  ما  أن  املومني 
ما  هو  «نتفليكس»  شبكة  عىل 
جهتها  من  الناس.  غضب  أثار 
واالتصال  اإلعالم  مديرة  قالت 
ندى  لألفالم  امللكية  الهيئة  يف 
دوماني يف ترصيحات صحفية، 
إن الهيئة منذ تأسيسها تحاول 
وال  حرية  إبداعية  بيئة  خلق 
التي  األفالم  محتوى  يف  تتدخل 
محتوى  يعد  إذ  تصويرها،  يتم 
ومسؤولية  حرية  من  الفيلم 
املخرج، مؤكدة أنه رغم احتواء 

الفيلم عىل كلمات مثرية للجدل 
هناك  فإن  لها  البعض  ورفض 
والفيلم حصل عىل  أعجبه،  من 
استحسان واسع وجوائز عديدة 
«فيلم  أن  يذكر  عاملية.  ومنها 
السينما  دور  يف  الحارة» عرض 
حزيران/  شهري  بني  األردنية 
يونيو وآب/ أغسطس املاضيني، 
«نتفليكس»  شبكة  وعرضته 
قائمة  إىل  لينضم  األمريكية، 
الشبكة  أردنية عرضتها  أعمال 
ومسلسل  (جن)  كفيلم  سابقاً 

(مدرسة الروابي).

يمكن للعلماء تحديد متى يبدأ شخص 
بناًء عىل نشاط  الرتكيز  ما يف فقدان 
يف  إلكرتوني  إنذار  وإصدار  دماغه، 
العلماء  إذ طور  ذلك،  يحدث  مرة  كل 
الكهربائية  األقطاب  من  مجموعة 
عىل الرأس تصدر ضوضاء تحذيرية، 
عىل  الشاردين  تساعد  أن  يمكن 
الرتكيز بشكل أفضل عىل ما يفرتض 

بهم القيام به.
شخًصا   36 عىل  الدراسة  واشتملت 
مهمة  أعطوا  ممن  الستني  سن  دون 
عىل  الضغط  منهم  تتطلب  مركزة 
رقم  فيها  يومض  مرة  كل  يف  مفتاح 
عىل الشاشة، إال إذا كان الرقم ثالثة، 
عن  تقريًبا  ثانية   18 كل  وُسئلوا 
لتحديد  املهمة،  عىل  تركيزهم  مدى 
تحديد  وبعد  أذهانهم،  رشود  متى 
كانت  عندما  األشخاص  دماغ  نشاط 
أقطاب  باستخدام  شاردة،  أذهانهم 
كهربائية موضوعة عىل فروة رأسهم، 
أعطاهم الباحثون مهمة األرقام ملدة 

20 دقيقة مرة أخرى.
يف  األشخاص  أكثر من نصف  وسمع 
إلكرتونًيا  تنبيًها  املرة  هذه  املجموعة 
أن  أدمغتهم  أنماط  أظهرت  كلما 
أذهانهم قد انحرفت، فكانت عقولهم 
األصوات،  سماع  بعد  رشوًدا  أقل 
يتلقوا  لم  الذين  باألشخاص  مقارنة 

أحالم  يف  كانوا  عندما  تنبيهات 
اليقظة.

نصف  إىل  ربع  عادة  الناس  ويقيض 
عشوائية  أفكار  يف  التفكري  يف  وقتهم 
قال  إذ  الرتكيز،  عليهم  ينبغي  عندما 
الدكتور إيساكو كاواشيما، الذي قاد 
أبحاث  معمل  مجموعة  من  الدراسة 
يف   ATR الدماغ  معلومات  اتصاالت 
تطوير  هو  النهائي  ”هدفنا  اليابان: 
تدريب االرتجاع العصبي الذي يسمح 
الذهني  رشودهم  بإدارة  لألشخاص 
الذهن  رشود  إن  إذ  مفيدة،  بطريقة 
إنتاجية  أقل  الناس  يجعل  أن  يمكن 

ويرتبط باالكتئاب“.
يف  نرشت  التي  الدراسة،  وأعطت 
 Neural Networks ،20 مجلة 
إلكرتونية  ضوضاء  املتطوعني  من 
يف  عقولهم،  رشود  وقت  إىل  لإلشارة 
حني سمع 16 منهم ضوضاء بشكل 
عشوائي، وتم إخبار كلتا املجموعتني 
أن الضوضاء اإللكرتونية، التي تحدث 
35 مرة يف املتوسط، كانت عشوائية، 

ويجب عليهم تجاهلها.
كان  إذا  ما  يفهموا  أن  الباحثون  أراد 
تتجول  عندما  األصوات  استخدام 
إدراك  عىل  يساعدهم  الناس  عقول 
ذلك  فعل  عن  والتوقف  ذلك  حدوث 

بنفس القدر.

يف  سوانيس  جامعة  يف  باحثون  صمم 
يكتشف  ذكي  رشيط  املتحدة  اململكة 
مرض الزهايمر يف غضون ست دقائق 
فقط من خالل الكشف عن املؤرشات 
املريض،  جلد  يف  للمرض  الحيوية 
تكرس  مجهرية  إبر  باستخدام  وذلك 
املواد  ملراقبة  يكفي  بما  الجلد  حاجز 
الكيميائية والقيام بذلك بطريقة غري 
اإلدارة  ذاتي  الرشيط  ويراقب  دموية. 
إىل  البيانات  ويرسل  باستمرار  الجلد 
يسمح  مما  متصل،  كمبيوتر  جهاز 
للطبيب برؤية النتائج وإخطار املرىض 

إذا لزم األمر.
أمريكي  ماليني  ستة  من  أكثر  يعاني 
من جميع األعمار من مرض الزهايمر، 
وبينما ال يوجد عالج للمرض العصبي، 
لألفراد  يوفر  املبكر  التشخيص  فإن 

فرصة أفضل لالستفادة من العالج.
تم تطوير التصحيح من جانب الدكتور 
أول  أنشأ  الذي  شارما،  سانجيف 
العالم  COVID-١٩ يف  لـ  رشيط ذكي 
استجابة  كيفية  ويراقب  اللقاح  يوفر 
هو  «الجلد  شارما:  قال  له.  الجسم 
عىل  يحتوي  الجسم،  يف  عضو  أكرب 
من  أكثر  الداخيل  األمن  قوى  عنارص 
السائل  وهذا  للدم».  الكيل  الحجم 
ويحمل  للدم  فائق  ترشيح  عن  عبارة 
املؤرشات الحيوية التي تكمل السوائل 
واللعاب  العرق  مثل  األخرى  الحيوية 
والبول، ويمكن أخذ عينات منه بأدنى 
الجراحي واستخدامه  التدخل  حد من 
يف  أو  الرعاية  نقطة  يف  لالختبار  إما 
إبرة  أجهزة  باستخدام  الفعيل  الوقت 

مجهرية.

تم مؤخرا طرح ميزة جديدة لواتساب وتجدر اإلشارة إىل أن هذه امليزة 
ستتيح للمستخدم، إرسال مالحظات رسيعة وتذكريات وروابط وصور 

لنفسه وعرض هذه الرسائل عىل أجهزة مختلفة.
حيث  نفسك،  مع  للمراسلة  دردشة  «أنشئ  امليزة:  لوصف  ووفقا 
سيكون من املالئم تخزين املالحظات والتذكريات التي تتم مزامنتها 

بني األجهزة. انقر عىل بحث عن دردشة وحدد الرسائل لنفسك».
التحديث  ويف  الحايل،  األسبوع  خالل  امليزة،  هذه  إضافة  وتمت 
الجديد، يمكن البحث عن الدردشة بحسب التاريخ، باإلضافة إىل 
يمكنه  بتحديد من  لهم  إعداد يسمح  للمستخدمني  يتوفر  ذلك، 

رؤيتهم عىل االنرتنت.
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بعض الكتب تغنيك عن قراءة سبعني كتاباً، ومن الذكريات ما يغنيك عن 
عمر طويل لم ُيتح لك أن تعيشه كما ينبغي، وال أن تتعرف حق املعرفة عىل 
شخوصه الذين يشكلون عالمات فارقة يف زمانك وزمانهم، ولم تسمع أو 
يأتيك كتاب من  ثم  كثرياً عن خباياهم ومواقفهم وطرائفهم،  تقرأ شيئاً 
صنف اإلمتاع واملؤانسة ليقص عليك ما جرى عىل امتداد قرن كامل من 
الواسعة، ونصفه اآلخر حصيلة  العميقة  القراءة  الزمان، نصفه حصيلة 
ُحقب  إىل  بك  يعود  هامشه  وعىل  املؤثرة،  والصداقات  والتجربة  املعايشة 
ويحكي  والثقافة،  والسياسة  التاريخ  يف  كبرية  وأسماء  بعيدة  تاريخية 
ليقول  الرحال،  لها  شدَّ  التي  املقدسة  األماكن  روحانيات  عن  أيضاً  لك 
هو  وهذا  الحياة،  مرسح  هو  وهذا  الدنيا،  هي  هذه  شديد:  باختصار  لك 
اإلنسان الكبري حيناً، الصغري أحياناً، وهذا هو حديث الِحرب الذي سكبناُه 

ساخناً عىل أديم السنني.
املمتع  املقال  بأسلوب  واإلثارة  املعرفة  لك  يقدم  الِحرب»  «سنواُت  وكتاب 
الباذخ لغة  آل جعفر بقلمه  الصحفي رباح  الكاتب  الذي برع فيه  املوجز 
وأسلوباً وجماالً وقدرة عىل ترويض الحوادث لتكون طوع يديه من دون 
واملتنبي  الرومي  وابن  ثابت  بن  وحسان  األعىش  فتجد  اقحام،  أو  تكلف 
وناظم  والعقاد  حسني  وطه  شوقي  واحمد  املازني  جانب  إىل  والتوحيدي 
حكمت والبياتي، مثلما تجد سقراط إىل جانب نيتشه وعبد الرحمن بدوي 
من  السنني  حرب  يف  يجمعهم  ما  ايضاً  والزعماء  وللقادة  صالح.  ومدني 
نابليون وستالني وهتلر إىل رشيد عايل الكيالني، وإىل جانبهم عيل الوردي 
السيد جاسم ويوسف نمر  الحنفي وعزيز  العلوجي وجالل  الحميد  وعبد 
يقهقهون  الكثري  وغريهم  الخاقاني  وعيل  القديفي  العزيز  وعبد  ذياب 
التاريخ وبني جنباته. وان كنَت ممن يبحثون عن املُسَتطرف  عىل أكتاف 
واملُسَتظرف من حكايات هؤالء فإن ِحُرب السنني زاخر بها من حكاية ثورة 
يوليو يف مرص التي بدأت عهدها الدستوري برضب فقيه القانون الباشا 
القضاء، إىل مشاريع مظهر عارف  السنهوري بالحذاء يف دار  الرزاق  عبد 
الرزاق  لعبد  الدمشقية  والحكايات  الكمال  مقهى  يف  الخيالية  الصحفية 
عبد الواحد وطالب القره غويل وياس خرض، مروراً بحكاية الشيخ جالل 
الحنفي الذي انتفض يوماً يف وجه رباح ألنه قال للوردي حني سأله عن 

أحوال الحنفي بأنه حي يرزق : صحيح أنا حي .. لكني ال أرزق!.
إىل نفوس العديد من مشاهري عرصه ومنهم علماء  كان آل جعفر قريباً 
وشعراء وكتاب وأكاديميني وصحفيني وادباء وفنانني مع أنه من جيل غري 
جيلهم، فقد كسب قلوبهم برعايته لهم وحدبه عليهم، ومتابعته ألعمالهم 
وخربته  ملاكنتهم،  وتقديره  بأحجامهم،  ومعرفته  وأقوالهم،  وأفعالهم 
بدرجاتهم، فكان يحاورهم مرتقياً إىل أعمارهم، وهم الشيوخ وهو الشاب 
الذي كان يعي أن هؤالء الذين يجالسهم- ويمازحهم أحياناً من دون أن 
يخلَّ بآداب الحديث مع الكبار أو يخدش شعورهم- هم من العمالت النادرة 
البايولوجية  الحسابات  وفق  طويالً  األرض  يف  تمكث  لن  التي  والكنوز 
الكالم  البرش، لذك كان يراقب حركاتهم وسكناتهم وطرائقهم يف  ألعمار 
واملزاح، ويكتب أو يحفظ يف ذاكرته الطرية ما تيرس من اقوالهم وذكريات 
مجالسهم وطرائفهم، حتى إذا ما شدوا الرحال إىل آخرتهم، اكتشف كنزاً 
من جواهر الذكريات تحت وسادته، ومعها آللئ مما اصطاده من قراءاته 
املتنوعة حول الرجال وسريهم وآثارهم املكتوبة يف بحار املعارف واآلداب، 
فراح بعد تمنع وتردد طويلني يجمع تلك الجواهر والآللئ وينظمها ويبعث 
شبابه  من  أخذت  التي  الصحافة  سنواُت  معها  ويستعيد  الحياة،  فيها 
ولعله  األيام.  ورق  عىل  ساخناً  حرباً  ينزف  ومازال  سنة،  وثالثون  خمس 
عباس  مجلس  يف  منصور  بأنيس  أشبه  الكبار  ومجالسته  مصاحبته  يف 
محمود العقاد، فقد كان أنيس واحداً من أصغر املرتددين عىل بيت العقاد 
يف مرص الجديدة حيث يعقد صالونه األدبي يوم الجمعة من كل أسبوع، 
والفلسفة يف زمانهم، وقد  والفكر واألدب  كبار رجال  وهو مجلس يضم 
احتفظ انيس منصور بذكرياته عن ذلك الصالون وانطباعاته عن مرتاديه 
وما جرى فيه من احداث ومفارقات ضمها كتابه « يف صالون العقاد كانت 
لنا أيام» الذي صدر بعد ما يقرب من عرشين عاماً عىل رحيل العمالق. لكن 
رباح كان أقرب مسافة إىل الكبار الذين كتب عنهم، فهو لم يكن يجلس إىل 
جوار الباب كما كان يفعل أنيس يف صالون العقاد كأي طالب صغري عىل 
ويجالسهم مجالسة  منهم  يقرتب  كان  بل  نفسه،  مثلما يصف  الشاطئ 
املريد والصديق، وال يرتدد يف مجادلتهم وربما مناكفتهم واثارتهم ليخرجوا 
أو  مقهى،  زاوية  أو  صحيفة،  غرفة  أو  درس،  قاعة  يف  عندهم  ما  أثمن 

رصيف شارع .
النهر  إىل جرف  ينزل  أن  آل جعفر  رباح  العلوي من  ما طلب حسن  يوماً 
تويتاء  شجرة  تظلها  مقهى  يف  ذكرياته  أجمل  ترك  ألنه  حديثة  مدينة  يف 
يف  مدرساً  ُعني  حني  الشعر  من  بيتاً  جذعها  كتب عىل  الجرف  عند  كبرية 
ثانوية حديثة مطلع شبابه، فنزل رباح إىل النهر ولم يجد الشجرة، وال بيت 

الِشعر، وال املقهى، وال البستان، وال العلوي.
 كتب العلوي يف تقديمه للكتاب : رباح يشبهني، إنه يخرج شيطان الكتابة 

من أفواه القوارير.
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